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Executive Summary 
 
Tuulivoimateollisuus on kasvanut erittäin voimakkaasti 2000-luvulla, ja viime vuonna asennettiin 
maailmanlaajuisesti ennätysmäärä noin 42 GW uutta tuulivoimakapasiteettia. Kumulatiivinen 
asennettu kapasiteetti oli vuoden 2011 lopussa noin 241 GW, josta eniten Euroopassa, sitten 
Kaakkois-Aasiassa, etenkin Kiinassa ja kolmanneksi suurimpana markkina-alueena oli USA. 
Kiinassa oli eniten asennettua tuulivoimaa, 26 % maailman tuulivoimasta, toisena oli USA, sitten 
Saksa, Espanja ja Intia. Suurin osa asennetusta koko maailman kapasiteetista on maatuulivoimaa 
(onshore), merituulivoimaa (offshore) oli asennettu vajaat 4 GW. Teollisuus työllisti arviolta yli 
560000 henkilöä maailmanlaajuisesti  ja liiketoiminnan arvo oli noin 52 Mrd. euroa (73 Mrd. USD). 
Tuuliturbiineja oli maailmalla toiminnassa noin 200000 ja niiden keskikoko oli 1,2 MW. Turbiinien 
koko on tasaisesti kasvanut ja nykyisin suurimmat kaupalliset turbiinit ovat 6-7 MW kokoluokassa. 
Suomessa oli vuoden 2012 lopussa asennettuna 163 turbiinia yhteisteholtaan 288 MW, joten 
olemme huomattavasti jäljessä useimpia muita EU maita tuulivoiman hyödyntämisessä. 
 
Tuulivoimamarkkinoiden ennakoidaan kasvavan keskimäärin noin 10 % vuosittain, jolloin vuonna 
2020 maailmassa olisi asennettuna kapasiteettia noin 900 GW, josta offshore tuulivoimaa 75 GW. 
Tällöin tuulivoimalla tuotettaisiin noin 8 % sähköntuotannosta, kun arvio vuodelle 2012 on 2,26 %. 
Nopeinta kasvu olisi Kaakkois-Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, merituulivoimaa sen sijaan 
asennettaisiin eniten Eurooppaan. Suomen ilmasto- ja energiastrategin mukainen tavoite on 2,5 GW 
tuulivoimaa vuonna 2020. 
 
Moderni turbiini koostuu seuraavista pääkomponenteista: tornista, kolmilapaisesta roottorista, 
vaihteistosta, generaattorista, ja elektroniikasta. Turbiinien hinta vaihtelee projektista ja käytetystä 
tekniikasta johtuen, mutta tämän hetkisenä keskiarvona voidaan käyttää noin 1 MEUR / MW hintaa 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kiinassa hinta on vähintään yhden kolmasosan halvempi. 
Turbiinihintojen ennakoidaan halventuvan jo lähivuosien kuluessa jopa 30 % johtuen muun muassa 
suuruuden ekonomiasta ja kiristyvästä kilpailusta. Kun mukaan lasketaan kaikki kulut, kuten 
suunnittelu, luvat, turbiinin perustukset ja kaapeloinnit, tulee asennetulle turbiinille keskihinnaksi 
noin 1,5 MEUR. Merituulivoima voi olla kaksi kertaa kalliimpi investointi. Generaattoreina 
käytetään tyypillisesti nopeita tai keskinopeita induktio- (DFIG) tai kestomagneettigeneraattoreita 
(PMSG) ja yleisesti kolmivaihteisia vaihteistoja. Hidasnopeuksisen (PMSG) suoravetogeneraattorin 
(DD)  käyttö on kuitenkin yleistymässä, sillä tällöin vältetään vika-alttiin vaihteiston käyttö. Korkea 
toimintaluotettavuus on erityisen tärkeä merituulivoimaloissa. 
 
Suurimmat 15 turbiinivalmistajaa toimittivat viime vuonna lähes 90 % maailman tuulivoimaloista. 
Suurin toimija on tanskalainen Vestas, jonka liikevaihto vuonna 2011 oli noin 6 Mrd euroa ja 
henkilöstöä yli 22000. Suurimpien valmistajien joukossa oli 7 kiinalaista toimijaa, jotka ovat 
kasvaneet nopeasti viime vuosina. Useimmat turbiinivalmistajat valmistavat joitakin strategisia 
komponentteja itse tai ostavat ne omaan konserniin kuuluvalta tytäryhtiöltä ja ostavat muut 
komponentit ja materiaalit sopimusvalmistajilta. Yhtiöiden valmistusstrategiat kuitenkin vaihtelevat 
”tehdään kaikki itse” strategiasta pelkkään avainkomponenttien kokoonpanoon ja turbiinin 
kokonaistoimitukseen. Tyypillisesti turbiinivalmistajia palvelee vakiintunut joukko kansainväliseen 
toimintaan kyvykkäitä komponenttitoimittajia varatoimittajineen. Kaiken kaikkiaan sekä turbiini- 



että komponenttivalmistajien kesken on tapahtunut viime vuosikymmenen kuluessa 
konsolidoitumista. Valmistus on myös globalisoitunut eli avainkomponentit ja etenkin isot 
komponentit valmistetaan lähellä asiakasta. Toisaalta kiristynyt hintakilpailu on johtanut siihen, että 
yritykset ovat siirtäneet tuotantoa Kiinaan, joka nykyisin onkin suurin komponenttien 
valmistusmaa.  Alan keskittyminen ja globalisoituminen tullee jatkumaan myös tulevaisuudessa. 
 
Suomessa on eri sektoreilta tuulivoiman huippuosaamista, mutta kokonaisvaltaista 
tuulivoimaklusteria meillä ei ole. Sellaisen rakentaminen tai rakentuminen vie aikaa ja edellyttäisi 
selkeän veturiyrityksen olemassaoloa. Tuuliturbiinien kokonaistoimituksista yleensä vastaava 
turbiinivalmistaja olisi luonteva veturiyritys, mutta kotimaiset valmistajat (Winwind ja Mervento) 
ovat kansainvälisesti pieniä, ja niiden markkina-asema on haastava. Lisäksi Winwind on ajautunut 
vakavaan taloudelliseen kriisiin (velkojat hakevat yhtiöltä saataviaan käräjäoikeudessa tammikuussa 
2013). Kotimaisille turbiinivalmistajille, kuten muillekin tuulivoima-alan toimijoille olisi 
ensisijaista, että kotimaiset investoinnit käynnistyisivät täysipainoisesti. Tämä tarkoittaisi paitsi 
liiketoimintamahdollisuuksia, niin kumuloituvaa osaamista ja ennen kaikkea referenssejä 
kansainvälistä kilpailua silmälläpitäen.  
 
Suomalaisten turbiinivalmistajien kilpailukykyisin businessalue löytynee erityisosaamisesta, kuten 
esimerkiksi arktisesta tuulivoimasektorista. Mahdollisesti liittoutumalla tai jonkin johtavan 
turbiinivalmistajan tytäryrityksenä suomalainen niche markkinoille erikoistunut turbiinivalmistus 
voisi menestyä tulevaisuuden kovenevassa kilpailussa. Kilpailu päämarkkinoilla johtavien 
turbiinivalmistajien kanssa tuskin tuo menestystä, sillä näiden resurssit ja referenssit ovat 
ylivertaiset ja osaaminenkin osin suomalaisia edellä. 
 
Suomalaista huippuosaamista edustavat muun muassa ABB, The Switch, Vacon, Vaisala, Prysmian 
sekä Moventas. Yhtiöiden markkina-alue on globaali ja etenkin ABB:n ja Prysmianin resurssit 
mittavat. Yhtiöillä on edellytykset menestyä jatkossakin kansainvälisesti tuulivoimaliiketoiminnan 
komponenttien ja systeemien toimittajina. Moventaksen haasteena on yrityksen taloudellinen 
tilanne ja kilpailukyky markkinoilla (koko henkilöstö lomautetaan määräajaksi keväällä 2013). 
Muun muassa paperikonevalmistuksen ja meriteollisuuden johdolla Suomeen on syntynyt vahva 
konepajaosaaminen ja alihankintaverkosto. Esimerkiksi Holming, Componenta, Häkkinen Group ja 
Metso Foundries palvelevat jo tuulivoimateollisuutta. Osa yhtiöistä toimii kansainvälisesti ja niillä 
on mahdollisuus jatkossakin palvella tuulivoimateollisuutta, etenkin Suomessa ja lähialueilla. 
Komponenttitoimittajien ja alihankkijoiden kansainvälistymisen haasteina ovat muun muassa 
Suomen syrjäinen sijainti Euroopan päämarkkinoilta ja päämiesten jo osin vakiintuneet 
toimittajaverkostot. Tuulivoiman suunnittelu ja konsultointi sekä käyttö ja kunnossapito tarjoavat 
suomalaisille yhtiöille liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa ja lähialueilla. 
 
Merkittävää uutta potentiaalia edustaa telakkateollisuus, ennen muuta STX Finland. STX 
konsernissa osataan erikoislaivojen tekeminen, konserni omistaa jo turbiinivalmistajan ja konsernin 
strategiana on tulla merkittäväksi tuulivoimatoimijaksi. Offshore  perustukset ja tornit voisivat 
luontevasti olla omaa tuotantoa oman turbiinivalmistuksen, tuulipuistojen käytön ja kunnossapidon 
sekä erikoislaivojen ohella. STX Finlandilla olisi potentiaalia toimia suomalaisen 
tuulivoimateollisuuden veturiyrityksenä.  Yhtiön rahoitustilanne ja kilpailukyky ovat kuitenkin tällä 



hetkellä haastavat. Rautaruukilla on potentiaalia toimittaa muun muassa ristikkorakenteisia torneja 
ja Parmalla hybriditorneja tuulivoimateollisuudelle. 
 
Suomalaisen tuulivoimaosaamisen ja työllisyyden kannalta keskeistä on, että Suomen ilmasto- ja 
energiastrategian mukaiset tuulivoimainvestoinnit saataisiin viipymättä käyntiin ja 
investointiympäristö säilyisi suotuisana ja ennustettavana. Tuulivoiman syöttötariffi tukee 
tuulivoiman taloudellista kannattavuutta lähitulevaisuudessa, mutta tuulivoimarakentamisen 
rajoituksia ja esteitä tulee myös merkittävästi purkaa tai lieventää.”Työpaikkoja syntyy niihin 
maihin joissa tuulivoimaa rakennetaan”. Tuulivoima työllistää paitsi suunnittelu- ja 
rakentamisvaiheessa, niin erityisesti laitosten 20-30 vuoden käyttö- ja kunnossapitoaikana. 
Teknologiateollisuuden (2012) positiivisen kasvuskenaarion mukaan tuulivoimateollisuus voisi 
työllistää jopa  25-30000 henkilöä vuonna 2020 nykyisten noin 2000 sijasta ja alan liikevaihto voisi 
olla jopa 12-14 Mrd. euroa. Tällainen kasvuskenaario sisältää kyllä merkittäviä epävarmuustekijöitä 
ja Tarastin (2012) selvitys arvioikin kasvun ja työllisyyden kehittyvän kasvuskenaariossakin 
maltillisemmin. 
 
Todennäköisimmät menestysmahdollisuudet ovat alalla jo merkittävässä asemassa olevilla 
resursseiltaan vahvoilla ja kansainvälisillä yrityksillä. Monialayritykset kestävät pelkästään 
tuulivoima-alaan keskittyneitä yrityksiä paremmin alalle tyypilliset liiketoiminnan vaihtelut. 
Erikoistuminen ja uudet radikaalit innovaatiot voivat kuitenkin tuoda tuulivoimaliiketoimintaan 
täysin uusia toimijoita tai muuttaa nykyisten yritysten kilpailuasetelmia. Kaupallisesti menestyviä 
uusia keksintöjä harvoin kuitenkaan syntyy ilman panostuksia. Ensiarvoisen tärkeää olisi määritellä 
kansallinen tahtotila, millä resurssein ja mihin tuulivoimateollisuuden sektoreihin halutaan 
panostaa, ja kohdentaa resurssit siten, että alan yrityksillä, tutkimuslaitoksilla ja muilla toimijoilla 
olisi parhaat edellytykset kehittää kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja systeemeitä. 
Potentiaalisten uusien teknologioiden ja suomalaisten toimijoiden syvällisempi tarkastelu voisikin 
olla mielenkiintoisen jatkotutkimuksen aihe. 
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1. Johdanto 
 
Tuulivoima on kehittynyt merkittäväksi energiantuotantomuodoksi viime vuosikymmenen aikana. 
Uusiutuvan energian kokonaisinvestoinnit ovat kasvaneet vuosien 2004-2011 aikana keskimäärin 
30 % saavuttaen 260 Mrd. $ tason vuonna 2011. Samana vuonna tuulivoimainvestoinnit 
muodostivat 28% eli 73 Mrd. $ maailman kaikista uusiutuvan energian investoinneista. Muita 
merkittäviä uusiutuvan teknologioita olivat aurinkoenergia, bioenergia, geoterminen energia sekä 
pienvesivoima.  (GWEC 2011). 
 

 
Kuva 1:Uusiutuvan energian investoinnit vuosina 2004-2011. (GWEC 2011) 

 
Tuulivoiman vuosittainen rakennuskapasiteetti on noudattanut lähes yhdenmuotoista kehitystrendiä 
uusiutuvan energian investointeihin verrattuna. Merkittävin kasvu koettiin vuosien 2004 ja 2009 
välillä, jolloin vuosittainen asennettu kapasiteetti lähes viisinkertaistui 8.2 GW tasosta 38.6 GW 
tasolle. Vuosien 2009-2011 aikana kasvu on ollut hidasta johtuen maailmantalouden hitaasta 
kehityksestä. Vuosittain rakennettu kapasiteetti on kuitenkin lisääntynyt myös tuona aikana.   
 

 
Kuva 2: Vuosittain rakennettu tuulivoima vuosina 1996-2011 (GWEC 2011). 
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IEA:n (International Energy Association) jäsenvaltiot tuottivat 2011 tuulivoimalla kansallisesta 
sähköenergian tarpeestaan keskimäärin 2.8%. Suhteellisesti eniten IEA jäsenvaltioista tuulivoimaa 
hyödyntävät Tanska (28%), Portugali (18%)  ja Espanja (16.4 %). Eniten tuulivoimakapasiteettia 
huipputeholla laskettuna on asennettu Kiinaan (62 GW), Yhdysvaltoihin (47 GW) ja Saksaan (29 
GW) (BTM Consult 2012b).  
 

Taulukko 1:Tuulivoimakapasiteetti eri IEA jäsenvaltioissa (IEA WIND 2011) 

 

 
Kiina on ottanut kärkipaikan kaikista maailman maista myös vuosittaisten investointien osalta. 
Vuonna 2011 maailmassa rakennettiin tuulivoimakapasiteettia yhteensä 40.6 GW, Kiinan osuus 
tästä oli 17.6 GW eli 43%, kun Yhdysvaltojen osuus oli toiseksi suurin, 17%.  Samat maat olivat 
myös vuoden 2011 kumulatiivisen kapasiteetin osalta tilastojen kärjessä, Kiinan 26.2% koko 
maailman kapasiteetista, toisena Yhdysvallat 19.7 % ja kolmantena Saksa 12.2% (GWEC 2011).   
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Kuva 3: Tuulivoiman lisäkapasiteetin rakentaminen eri maissa vuonna 2011. (GWEC 2011). 

 
Tuulivoimarakentamisen odotetaan edelleen kasvavan lähivuosina. Kuva 4 esittää GWEC:n 
ennusteen seuraaville 5 vuodelle. Markkinan odotetaan kasvavan lähes joka vuosi lukuun ottamatta 
vuotta 2013, jonka lievä markkinan kutistuminen selittyy maailmantalouden kriisillä. Vuoteen 2020 
mennessä kumulatiivisen kapasiteetin ennustetaan kasvavan noin 900 GW kokonaistehoon. 
Energian kasvava kysyntä sekä tuulivoiman hintakilpailukyvyn paraneminen mahdollistavat 
tuulivoima-alan jatkuvan kasvun lähivuosina. Markkinoiden painopisteen odotetaan siirtyvän yhä 
voimakkaammin perinteisistä teollisuusmaista Kiinaan, Intiaan ja Etelä-Amerikkaan, siis niin 
kutsuttuihin BRIC-maihin lukuun ottamatta Venäjää, jolla on alueellaan mittavat öljy- ja 
kaasuvarat. (GWEC 2011; BTM Consult 2012b)   
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Kuva 4: Tuulivoimamarkkinan odotettu kasvu vuoteen 2016 mennessä. (GWEC 2011). 

 
Tuulivoimakapasiteetti rakentuu kuluvalla vuosikymmenellä pääosin maalle (onshore). Offshore 
tuulivoiman (merituulivoima) ennustetaan olevan korkeintaan 10% kaikesta rakennetusta 
kapasiteetista vuoteen 2020 mennessä. Tämän hetken merituulikapasiteetti on noin 2% ja 
kapasiteetti on rakennettu lähinnä Pohjois-Euroopan merialueille; Pohjanmerelle, Irlanninmerelle, 
Itämerelle ja Englannin kanaaliin. Offshore tuulivoiman rakentamisessa Britannia on globaali 
johtaja. Koko Euroopan offshore kapasiteetti oli vuonna 2011 yhteensä 3813 MW. Euroopan 
offshore tuulivoima on edelleen merkittävässä roolissa EU:n 2020 uusiutuvan energian 
tuotantotavoitteissa. (GWEC 2011)  
 

 
 

Kuva 5: Euroopan off-shore tuulivoimakapasiteetin kehitys. (GWEC 2011) 

 
Britannia on asettanut tavoitteekseen 18 000 MW offshore tuulivoimaan 2020 mennessä. Myös 
Tanska suunnittelee offshore tuulivoiman merkittävää lisärakentamista tällä vuosikymmenellä.  
Offshore tuulivoimaan tullaan panostamaan myös Euroopan ulkopuolella. Kiinan tavoite vuoteen 
2020 mennessä on 30 000 MW. Myös Korea ja Japanin hallitukset ovat tehneet päätöksiä offshore 
tuulivoiman lisärakentamisesta.  (GWEC 2011)   
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Tuulivoimateollisuus on luonut merkittävästi työpaikkoja eri IEA jäsenmaihin, 2011 tilastojen 
mukaan yhteensä 560 000. Euroopan tasolla Saksa ja Tanska ovat johtavia maita 
tuulivoimateollisuuden ja työpaikkojen suhteen, Suomessa ala työllisti vuonna 2011 noin 2000 
henkilöä. (IEA Wind 2011) 
 

Taulukko 2: Tuulivoimainvestoinnit, syntyneet työpaikat ja liikevaihto IEA jäsenmaissa 2011. (IEA Wind 2011). 

 

 
 
Kokonaisuutena voidaan todeta, että tuulivoiman lisärakentamisen voidaan odottaa jatkuvan 
voimakkaana lähes kaikissa maanosissa. Valtaosa kapasiteetista rakennetaan maalle, mutta 
erityisesti Euroopassa ja Aasiassa myös offshore tuulivoiman rakentaminen lisääntyy kuluvan 
vuosikymmenen aikana.   
 
Suomalaisen elinkeinoelämän kannalta on mielenkiintoista tarkastella mahdollisuuksia, joita 
kasvava tuulivoimaliiketoiminta suomalaisille tarjoaa. Tässä raportissa analysoidaan 
tuulivoimateknologian ja –liiketoiminnan tilaa nimenomaan suomalaisen teknologiateollisuuden 
näkökulmasta.    
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2. Tuulivoimateknologiat 
 
Moderni kaupallisen turbiinin pääkomponentit ovat torni, kolmilapainen roottori, vaihteisto ja 
generaattori, kuva 6. Lisäksi jokainen turbiini edellyttää suuritehoisen muuntajan turbiinin ja 
tuulipuistoverkon välille. Tuuliturbiini mukautuu vallitsevaan tuuliolosuhteeseen roottorin 
pyörimisnopeuden ja suuntaussäädön avulla. Roottorin pyörimisnopeussäätö on tärkeää, jotta 
roottorin aerodynaaminen hyötysuhde voidaan pitää korkeana. Roottori voi muuntaa enintään 59% 
(Betzin luku) ilmavirtauksen kineettisestä energiasta mekaanisen pyörimisliikkeen energiaksi ja 
edelleen sähköenergiaksi. Käytännössä parhaiden turbiinien aerodynaaminen hyötysuhde on noin 
50%. Hyvä hyötysuhde saavutetaan pyörimisnopeussäädöllä, jolla tuulen nopeuden ja roottorin 
pyörimisnopeuden suhde pidetään likimain vakiona. Turbiinin pyörimisnopeussäädetyllä 
generaattorilla onkin tärkeä rooli laitteiston tehokkaan energiakonversion kannalta.   

 
 

Kuva 6: Tuuliturbiinin naselli ja roottori. Pääkomponentit ovat torni, roottori ja voima-akseli. Voima-akseliin 
kuuluu akselisto, vaihteisto ja generaattori.  (GE Energy esitemateriaalia) 

 
Turbiinien kustannuksien kannalta tärkeimmät osat ovat torni (26.3%), siivet (22.2%) ja vaihteisto 
(12.91%). Kustannuksien jakauma vaihtelee esitetystä eri turbiiniteknologioiden välillä. 
Sähkötekniset osat; generaattori, tehonmuokkain ja muuntaja, edustavat turbiinin 
kokonaiskustannuksista noin 12 % osuutta. Tämäkin luku vaihtelee eri teknologioiden välillä. 
Suoravetoisissa vaihteettomissa turbiineissa generaattorin kustannus on tekniikasta riippuen jopa 
20%. Tuulienergian kannalta turbiini edustaa tärkeintä kustannuserää erityisesti onshore 
tuulipuistoissa. Sen sijaan merituulivoimaloissa turbiinikustannuksen merkitys koko investoinnissa 
vähenee, esimerkkejä tuulivoimaprojektien kustannusosuuksista on esitetty taulukossa 3. Taulukon 
tiedot ovat suuntaa-antavia ja vaihtelevat projektista toiseen. 
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Taulukko 3: Tuulivoimaprojektien kustannusosuudet onshore ja offshore voimaloissa (Wizelius 2009). 

    On-shore  Off-shore  
Turbiini   80  40 
Perustukset   4  23 
Puiston sähköverkko  2  4 
Verkkoliittymä  9  21 
Konsultointi   1  10 
Maan vuokra   2  - 
Muut kulut   2  2 
Total   100  100 

 
Tuulienergian hinta määräytyy suurelta osin turbiinin hinnan perusteella, sillä käytönaikaiset 
elinkaarikustannukset ovat vain noin 6-10 €/MWh maatuulivoimaloissa (vrt. Suomen tariffihinta 
83.5 €/MWh). Turbiinien voimakas hintaeroosio on nähtävissä erityisesti Kiinassa, jossa IEA:n 
mukaan vuoden 2011 keskimääräinen turbiinihinta megawattia kohden oli vain 468.000 €/MW, kun 
vastaava luku Euroopassa oli tyypillisesti yli kaksinkertainen. Myös kokonaisprojektikustannukset 
olivat Euroopassa ja muissa IEA jäsenmaissa useimmiten vähintään kaksinkertaiset Kiinaan 
verrattuna, taulukko 4. On luultavaa, että aasialainen teknologia tulee asettamaan voimakkaan 
hintapaineen ja kannattavuusongelman länsimaisille turbiinivalmistajille lähivuosina. Esimakua 
tästä antaa kiinalaisten ja vietnamilaisten tornivalmistajien hinnoittelu Yhdysvaltain markkinoilla; 
Yhdysvalloissa valmistetun tornin hinta oli 2.1-kertainen Kiinasta Yhdysvaltojen länsirannikolle 
kuljetetun tornin myyntihintaan nähden, ja vastaavasti 1.4-kertainen vietnamilaiseen torniin nähden. 
Yhdysvalloissa onkin esitetty vaatimuksia DoC:lle (US Department of Commerce) 65% suojatullin 
asettamiseksi aasialaisille tuulivoimalatorneille. (Wind Power Monthly 2/2012). On kuitenkin 
huomioitava, että Euroopassa tyypillisesti ilmoitetaan asennettujen toimintavalmiiden turbiinien 
hinnat, USA:ssa hinnat ovat tehdashintoja (Exworks), ja Kiinassa tehdashintoja ilman torneja. 
Kaiken kaikkiaan toimintavalmiiden turbiinien kokonaishintataso on Pohjois-Amerikassa jonkin 
verran Euroopan hintatasoa alhaisempi ja Kiinassa vähintään kolmanneksen eurooppalaisia hintoja 
alhaisempi. 
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Taulukko 4:  Turbiinien ja tuulivoimaprojektien hinta eri IEA jäsenmaissa. (IEA Wind 2011) 

 
 

 

2.1 Turbiiniteknologiat 
 
Kaupallisten turbiinien rakenne muistuttaa ulkoisesti toisiaan, kaikki suuritehoisten turbiinien 
valmistajat soveltavat 3-lapaista vaaka-akselista roottoria (HAWT – horizontal axis wind turbine).  
Keskeinen kehitystrendi on jatkuva tehon kasvu, minkä on mahdollistunut kyky rakentaa yhä 
pitempiä siipiä. Roottorin teho (P) määräytyy suoraan pinta-alan (A) perusteella 
 
 = = ,    (1) 
 
jossa cp on roottorin teholuku (parhaimmillaan 0.5),  on ilman tiheys, r on roottorin säde ja u on 
tuulen nopeus. Esimerkiksi roottori, jonka säde on 50 m ja teholuku on 0.5,  tuottaa tehoa 12 m/s 
tuulen nopeudella noin 3.4 MW. Yhtälössä (1) on hyödyllistä havaita, että turbiinin teho riippuu 
tuulen nopeuden 3. potenssista, jolloin edellinen 12 m/s tuulen nimellisnopeuteen mitoitettu 
esimerkkiturbiini tuottaisi vain puolet nimellistehosta 9.5 m/s tuulen nopeudella. Roottorihalkaisijat 
lähestyvät jo 150 m ja kaupallisten turbiinien teho lähestyy 10 MW rajaa.  
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Kuva 7: Kaupallisten turbiinien roottorihalkaisijan kehitys viime vuosikymmeninä (IRENA 2012) 

 
Tuuliturbiinin toimintaperiaate on yksinkertainen; turbiini suunnataan tuuleen kääntökoneistonsa 
avulla ja roottorin pyörimisnopeutta säädetään tuulen nopeuden funktiona suurimman 
aerodynaamisen hyötysuhteen saavuttamiseksi. Tuulen nopeuden saavuttaessa nimellisarvonsa 
täytyy roottoritehoa rajoittaa. Perinteisissä turbiineissa siivet muotoiltiin siten, että ne sakkaavat 
korkeilla tuulennopeuksilla, eikä aktiivista tehorajoitusta tarvittu. Nykyiset turbiinit on toteutettu 
aktiivisella lapakulmasäädöllä, jossa siipien aerodynaamista hyötysuhdetta alennetaan kääntämällä 
lapakulmia, jotta pyörimisnopeus ja teho voidaan pitää sallituissa maksimiarvoissaan myös 
nimellisnopeutta suuremmilla tuulennopeuksilla.  
 
Tuulivoimaloiden maksimi tuulennopeus määrää sen soveltuvuuden eri olosuhteisiin. Turbiinit 
jaetaankin IEC 61400-1standardissa eri tuuliluokkiin I-III ja S taulukon 5 mukaisesti, tuuliluokan I 
turbiinit soveltuvat kovatuulisimmille rannikko- ja merialueille, kun taas tuuliluokat III ja S 
edustavat sisämaan matalatuulisimpia olosuhteita. Taulukko 5 esittää IEC 61400-1turbiinien 
luokituksen eri tuuliolosuhteisiin. Vref on suurin puuskanopeus 50 vuoden tarkastelujaksolla, Vave on 
vallitseva keskituulennopeus.  Meriolosuhteissa sovelletaan I-II luokkia, rannikolla II-III luokkia ja 
sisämaassa tuuliluokkaa III tai S. Kirjaimet A, B ja C merkitsevät eri turbulenssiolosuhteita, joka 
määritetään turbulenssi-intensiteetillä 0.12 -0.16.  
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Taulukko 5: IEC 61400-1 turbiinien luokitus eri tuuliolosuhteisiin 

 
 
Sähkömekaaninen energianmuunto tapahtuu vaihteiston ja generaattorin sekä generaattoriin 
kytketyn tehonmuokkaimen avulla. Roottorit pyörivät koosta riippuen 10-30 rpm (kierrosta 
minuutissa). Vakiintuneissa ratkaisuissa tuuligeneraattoreiden tyypillinen pyörimisnopeusalue on 
1000-2000 rpm. Siksi turbiineissa sovelletaan useimmiten kolmiportaista vaihteistoa, jolla roottorin 
pyörimisnopeus nostetaan jopa 100-kertaiseksi ennen generaattoriin kytkeytymistä.   
 
Roottorin pyörimisnopeuden vaihtelu aiheuttaa myös generaattorin pyörimisnopeuden vaihtelun 
tuulen nopeuden vaihdellessa. Toisin kuin esim. vesivoimalaitoksissa, tuuligeneraattoria ei nykyisin 
kytketä suoraan verkkoon. Tuuligeneraattorin taajuuden vaihtelun vuoksi generaattorin ja 
sähköverkon väliin tarvitaan tehonmuokkain, joka muodostuu useammasta taajuusmuuttajasta. 
Kaksi päätyyppiä markkinoilla ovat DF-generaattorijärjestelmä, (Double fed induction generator) ja 
PM-generaattorijärjestelmä (Permanent magnet synchronous generator). Tehonmuokkain kytkee 
turbiinin sähköverkkoon ja sillä on keskeinen vaikutus turbiinin sovittamiseksi sähköverkon 
vaatimusten mukaisiksi, jotta verkon toimintakyky ja sähkön laatu taataan kaikissa olosuhteissa. 
Kiristyvät verkkovaatimukset tuovat kilpailuetua taajuusmuuttajateknologian kärkiyrityksille. 
Liitteessä 1 tarkastellaan turbiiniteknologioita tarkemmin.   
 

2.2  Pääkomponenttien teknologiat ja valmistusstrategiat 
 
Tuuliturbiinien osakokoonpanot tehdään valmiiksi joko toimittajan omilla tehtailla tai 
alihankkijoilla. Toimittaja tekee loppukokoonpanon asennuspaikalla. Yleensä puhutaan ”Make or 
buy” strategiasta riippuen siitä mikä on toimittajan oma valmistuskyky eri kokoonpanojen ja osien 
osalta. 
 
”Make”- strategian mukaisesti toimittaja valmistaa mahdollisimman paljon osista itse. Tämä 
edellyttää suuria investointeja sekä henkilöstöön että tuotantolaitteistoihin. Strategian etuina on 
riippumattomuus alihankkijoista ja osaamisen kertyminen omaan yhtiöön. Toimittaja voi valvoa ja 
optimoida jokaista valmistusvaihetta ja uudistukset voidaan nopeasti viedä tuotantoon. ”Buy”-
strategian mukaisesti turbiinitoimittaja ostaa valmistettavat komponentit alihankkijoilta ja tekee itse 
loppukokoonpanon. Tietyt osat kuten konepedit, vaihteistot, roottorilavat ja tehonmuokkaimet 
voivat  olla  toimittajan  suunnittelemia,  mutta  valmistus  on  ulkoistettu.  Strategian  etuna  on,  että  
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pääomaa ei sitoudu kalliisiin koneisiin ja suuriin tuotantotiloihin. Haittana on sisäisen know-hown 
antaminen alihankkijoille ja riippuvuus niiden tuotantokyvystä. 
 
Nasellin kokoonpanon turbiinivalmistaja tekee yleensä omalla kokoonpanotehtaallaan. Konepetiin 
asennetaan pääakseli, vaihteisto ja generaattori ja tehdään varustelut, asennetaan sähkö- ja 
ohjauskaapit, muuntajat ja tehdään kaapeloinnit. Tietyissä tuuligeneraattorityypeissä vaihteisto 
voidaan asentaa suoraan roottorin napaan, jolloin pääakselia ja sen laakerointeja ei tarvita. Sen 
jälkeen asennetaan hydrauliikkakoneikot, tuulettimet ja jäähdytyskoneikot. Osakokoonpano tehdään 
toimitusvalmiiksi asennuspaikalle. Torni ja siivet asennetaan tuulivoimalan asennuspaikalla. (Wind-
energie 2012) 
 
Kuvassa 8 on esitetty erään turbiinin (REpower MM92) komponenttien kustannusjakauma 
käytettäessä DF-käyttöteknologiaa.  Erilaiset teknologiavalinnat muuttavat komponenttien 
kustannusjakaumaa. 
 
 

 
Kuva 8: Tuuliturbiinin kustannusjakauma komponenteittain (Wind Directions 2007) 

 
Turbiiniliiketoiminnassa voidaan siis erottaa kaksi eri perushankintastrategiaa. Jotkut 
turbiinivalmistajista pyrkivät valmistamaan lähes kaikki pääkomponenttinsa itse, toiset taas ostavat 
pääosan komponenteista alihankkijoilta. Ääriesimerkki omaan tuotantoon nojaavasta  strategiasta 
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on saksalainen Enercon, vastaavasti esim. kiinalainen Goldwind ja yhdysvaltalainen GE Energy 
hankkivat merkittävän osan pääkomponenteista alihankkijoilta. 
 
Turbiinitekniikan kehittyessä on perusteltua olettaa, että liiketoimintamallissa tapahtuu jatkossakin 
vertikaalista integraatiota, jolloin oman komponenttisuunnittelun ja -tuotannon merkitys edelleen 
kasvaa. Esimerkiksi suoravetogeneraattorin suunnittelussa on järkevää suunnitella generaattorin 
rakenteet osaksi koko nasellirakenteita, jolloin tukirakenteita voidaan vähentää ja samalla nasellin 
paino kevenee. Esimerkkinä tästä kehityksestä on Goldwind, joka osti jo muutama vuosi sitten 
enemmistön saksalaisesta suoravetogeneraattoreita valmistavasta Vensys yhtiöstä saadakseen 
generaattorisuunnittelun ja -valmistuksen osaksi omaa toimintaansa. Toinen esimerkki on GE 
Energy, joka osti sähkökoneita ja tehonmuokkaimia valmistavan Converteam yhtiön saadakseen 
koko tuulivoimalan sähköteknisen osaamisen osaksi omaa toimintaansa.    
  
Seuraavassa tarkastellaan keskeisten pääkomponenttien teknologioita. 
 
Roottorisiivet 
 
Tuuliturbiinin toiminnan keskeisin komponentti on roottorin siivet. Useimmilla suurilla 
turbiinivalmistajilla onkin omaa siipituotantoa mahdollisen alihankinnan rinnalla. Siivet 
valmistetaan lasi- ja hiilikuitukuitukomposiiteista, valmistustekniikat vaihtelevat hieman toisistaan 
yrityksestä riippuen. Siipivalmistukseen erikoistuneista yrityksistä suurin on tanskalainen LM 
Windpower, joka on valmistanut siipiä jo 30 vuoden ajan ja sitä voidaan pitää alan 
teknologiajohtajana. Länsimaissa ja Kiinassa on muutama muukin siipiin keskittynyt tuulivoima 
yritys, mm. Aelon, Kunshan Hua Feng ja Huiteng. Siipien suunnittelu vaatii riittävät tutkimus- ja 
tuotekehitysresurssit, samoin siipien valmistuslinjat vaativat erikoistyökaluja ja erikoisosaamista. 
Suomessa ei ole suuren mittakaavan siipivalmistusta. 
 
Tornit 
 
Turbiinin kallein komponentti on torni. Se on joko teräsputki tai hybridiratkaisu, jossa tyviosa 
valmistetaan betoniteräksestä ja yläosa on teräksinen. Tuulivoimaloiden koon kasvaessa 
torniteknologiaan on kiinnitettävä yhä suurempaa huomiota, jotta suurten roottoreiden vaatima 
pituus ja suuri kuormituskyky voidaan saavuttaa. Yleisin tornikorkeus on tällä hetkellä 90 m, mutta 
useilla valmistajilla on tarjota jo 140 m korkuisia torneja. Tornien korkeuden lisääntyminen johtuu 
turbiinikokojen kasvun lisäksi myös lisääntyvästä mielenkiinnosta sisämaan kohteisiin, joissa 
saavutetaan merkittävää hyötyä tornin korkeutta lisäämällä. Suomessa hybriditorniteknologiaa on 
soveltanut Winwind Oy yhdessä Parma Oy:n kanssa Parman vastatessa hybriditornin 
betoniratkaisuista.  Terästorneja Suomessa valmistaa mm. Levator Oy, sillekin Winwind on ollut 
tärkeä asiakas. 
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Kuva 9: Tuulivoimalan tornin valmistusta Levator Oy:n tiloissa (Levator 2012) 

 
Generaattorit ja tehonmuokkaimet 
 
Tuulivoimala tuottaa lopulta sähköä sähkögeneraattorin avulla. Lisäksi tarvitaan tehonmuokkain, 
joka mahdollistaa generaattorin säädön ja sähkön syöttämisen yleiseen sähköverkkoon. 
Tuulivoimaloiden sähkökoneet ovat olleet perinteisesti teollisuussähkökoneita, mutta erityisesti 
kestomagneettiteknologian myötä generaattorit ovat tuulivoimaloihin räätälöityjä. Kestomagneetti-
teknologian avulla koneiden pyörimisnopeus voi olla perinteinen nopeakäyntinen (1500-2000 rpm) 
tai suoravetoinen (10-20 rpm). Erityisesti suoravetokoneet on integroitu turbiinirakenteisiin, mikä 
edellyttää syvällistä yhteistyötä sähkökonetoimittajan ja turbiinivalmistajan kanssa tai 
turbiinivalmistajan omaa generaattorisuunnittelua ja –valmistusta.  
 
Suomessa on pitkät perinteet pyörimisnopeussäädettyjen sähkökäyttöjen alueella. Strömberg Oy 
kehitti jo 70-luvulla pyörimisnopeussäädettyjä vaihtovirtakäyttöjä, mm. Helsingin metron 
vaihtovirtakäytöt olivat ensimmäinen vaihtovirtajunakäyttö koko maailmassa. Tätä osaamista on 
kyetty hyödyntämään myös tuulivoimaliiketoiminnassa, jossa yhtä lailla edellytetään 
pyörimisnopeussäädettyjä sähkökoneita. Suomessa merkittäviä tuulivoimaloiden sähkökäyttöjä 
suunnittelevia ja valmistavia yrityksiä ovat ABB Oy ja The Switch Oy, joilla molemmilla on 
erikoisosaamista nimenomaan kestomagnetoitujen tuulivoimageneraattoreiden ja niihin liittyvien 
tehonmuokkainten suunnittelussa ja valmistuksessa. ABB suunnittelee ja valmistaa myös DFIG 
ratkaisuja. The Switch käyttää alihankkijana Vacon Oyj:tä, joka valmistaa tehoelektroniikkaa yhtiön 
tehonmuokkaimiin. Sekä ABB että The Switch ovat vakiintuneita toimijoita kansainvälisillä 
tuulivoimakomponenttien markkinoilla.   
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Kuva 10: Esimerkki asiakkaan tuulivoimalaan räätälöidystä kestomagnetoidusta suoravetokoneesta  (The Switch 

2012) 

 

 
Kuva 11:  ABB Oy:n Suomessa valmistamia keskinopeita tuulivoimageneraattoreita (ABB 2012) 

 
Vaihteistot 
 
Suoravetoisia turbiineja lukuun ottamatta tuuliturbiini tarvitsee aina vaihteiston voimansiirtoonsa. 
Tyypillisesti vaihteisto on kolmiportainen, kahden planeettavaihteiston ja yhden lieriövaihteen 
muodostama kokonaisuus. Vaihteiston valmistus vaatii huippuluokan metallurgista ja 
konepajaosaamista, jossa raskaita kappaleita kyetään työstämään mikrometrien tarkkuudella. Useat 
vaihteistovalmistajat ovat 2000-luvun alussa ottaneet myös tuulivoimavaihteet tuotevalikoimaansa. 
Suomessa tuulivoimavaihteita valmistaa Moventas Oy Jyväskylässä. 
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Kuva 12: Megawattiluokan 3-portainen tuulivoimavaihde ja sen sisäinen rakenne (Boschrexroth 2012) 

 
Kolmiportaisten vaihteistojen lisäksi käytetään myös yksiportaisia vaihteistoja, jolloin generaattorin 
ja vaihteen yhteispaino saadaan mahdollisimman alas. Winwind on soveltanut Multibrid GmbH:n 
teknologiaa, jossa yksiportainen vaihteisto ja kestomagnetoitu generaattori on osittain integroitu 
toisiinsa kustannustehokkaasti. Areva on ostanut hiljattain enemmistön Multibrid GmbH:n 
osakkeista ja soveltaa samaa teknologiaa omiin offshore tuuliturbiineihinsa. Tämäkin yrityskauppa 
on esimerkki tuulivoimaliiketoiminnan vertikaalisesta integraatiosta. 
 
Uusin teknologinen innovaatio voimansiirrossa on vaihteiston ja generaattorin täysintegrointi, jonka 
Moventas ja The Switch ovat tehneet yritysten yhteisessä TEKESin tukemassa 
tuotekehitysprojektissa. FusionDrive niminen uutuustuote lanseerattiin Husumin 
tuulivoimamessuilla syyskuussa 2012.     
 

 
Kuva 13: Moventas Oyj:n ja The Switch Oy:n yhdessä kehittämä Fusion Drive, joka yhdistää tuulivoimalan 

vaihteiston ja generaattorin yhdeksi kokonaisuudeksi(The Switch 2012) 
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Muuntajat 
 
Suurten tuulivoimaloiden sähkökäytöt toteutetaan siirto- ja jakeluverkkoa alemmalla jännitteellä. 
Tyypillisesti tuulipuisto liitetään suurjänniteverkkoon, jonka jännite on useimmiten 110 kV. 
Turbiinin sähkötekniikka on kuitenkin toteutettu yleisimmin 690 V jännitteellä, joka nostetaan 
ensin turbiinin omassa muuntajassa 20 kV jännitetasoon ja edelleen puiston liitäntämuuntajassa 110 
kV tasolle. Käytettävät muuntajat eivät oleellisilta piirteiltään poikkea teollisuudessa käytetyistä 
muuntajista, jolloin lähes standardi muuntajaratkaisut ovat kustannustehokkain tapa toteuttaa 
turbiinin jännitteen muunto. Tuulipuistoon soveltuvia muuntajia valmistaa Suomessa ABB Oy.  
 
Perustukset 
 
Maatuulivoimaloiden perustukset rakennetaan paikallisesti teräsbetonista turbiinivalmistajien 
määrittämien lujuusvaatimusten mukaisesti.  Perustusten rakentaminen työllistää tyypillisesti 
paikallisia maansiirtoyrityksiä sekä kyseisessä maassa operoivia teräsbetonirakentamiseen ja 
suunnitteluun erikoistuneita rakennusyhtiöitä.  
 

 
 

Kuva 14: Tuulivoimalan perustukien raudoitus ennen valua Joutsenon Muukonkankaalla elokuussa 2012. 
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Merituulivoimaloissa perustusten rakentaminen on huomattavasti vaativampaa. Off-shore 
voimaloille on kehitetty useita erilaisia perustusteknologioita. Merituulivoimaloiden 
perustusteknologiaan kuuluu teräsrakenteiden lisäksi oleellisena osana pystytysmenetelmät ja niihin 
liittyvät huoltoalukset. Merituulivoimaloiden rakentamisessa on yhtymäkohtia muuhun 
meriteollisuuteen, kuten laivanrakennus ja öljynporauslauttojen valmistaminen. Suomessa STX 
Finland tarjoaa erityisesti merituulivoimaloiden perustusrakenteita sekä palveluja 
merituulivoimaloiden pystyttämiseen.  
 

 
 

Kuva 15: Erilaisia merituulivoimaloiden perustusratkaisuja.   (Wind in our sails, a report by european wind 
energy assosiation 2011) 

 
Muut komponentit 
 
Tuulivoimaloiden toteutuksessa tarvitaan esiteltyjen pääkomponenttien lisäksi lukuisa määrä 
raskaita voimansiirron osa-komponentteja, automaatio- ja tiedonsiirtotekniikkaa ym. teknologiaa, 
joka ei merkittävästi poikkea muussa teollisuudessa käytetyistä komponenteista ja teknologioista. 
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Näiden osalta turbiinivalmistajat käyttävät normaalia alihankintaa, jossa hinta, laatu, 
toimitusvarmuus, toimittajan läheisyys ja muut vastaavat seikat määräävät alihankkijan.   
 
Liitteessä 2 tarkastellaan komponenttien valmistustekniikoita ja suomalaisia valmistajia tarkemmin. 
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3. Tuulivoimatekniikan globaali markkinatilanne 
 

3.1 Nykymarkkinat ja kasvun edellytykset 
 
Tuulivoiman hyödyntäminen on lisääntynyt 1990 luvulta alkaen, ja uutta kapasiteettia on otettu 
merkittävästi käyttöön koko 2000 luvun alkupuoli. Uutta tuulivoimakapasiteettia asennettiin 
maailmanlaajuisesti ennätysmäärä noin 42 GW vuonna 2011, ja tuulivoimaliiketoiminnan 
markkina-arvo viime vuonna oli yli 52 miljardia euroa (GWEC 2012). Kumulatiivinen asennettu 
tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2011 lopussa 241 GW (josta offshore 4 GW), ja markkinoiden 
keskimääräinen vuosittainen kasvu vuosina 2006-2011 oli 22,7 % (kuva 16). 
 

 

 
Kuva 16: Maailmanlaajuisesti asennettu tuulivoima, vuotuinen ja kumulatiivinen (BTM Consult 2012b) 

 
Vuoden 2011 lopussa Euroopassa oli suurin asennettu kumulatiivinen tuulivoimakapasiteetti (97588 
MW), toisena oli Kaakkois-Aasia (79282 MW), josta Kiinassa 62412 MW. Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa tuulivoimaa oli 56563 MW, ja muualla Maailmassa 7597 MW (kuva 17). 
 
Tuuliturbiineja oli viime vuoden lopussa asennettuna 199064 kpl, joista: 

 Euroopassa 75446 kpl  
 Aasiassa 68767 kpl 
 Pohjois- ja Etelä-Amerikassa 51138 kpl 
 Muualla Maailmassa 3713 kpl  
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Kaikkien käytössä olevien turbiinien keskikoko oli 1,2 MW. Asennettujen turbiinien keskikoko on 
kasvanut vuoden 1997 noin 600 kW laitteista noin 1700 kW turbiineihin vuonna 2011. (BTM 
Consult 2012b) 
 

 
Kuva 17: Tuulivoima Maailmanlaajuisesti, 2005, 2008, 2011 (BTM Consult 2012b) 

 
Kumulatiivisesti eniten tuulivoimaa oli vuoden lopussa asennettuna Kiinaan, USA:n, Saksaan ja 
Espanjaan (taulukko 6).  Kiinaan asennettiin vuonna 2011 selkeästi eniten uutta kapasiteetti (17631 
MW – 42,3 % koko vuoden asennuksista). Muita eniten tuulivoimainvestointeja viime vuonna 
tehneitä maita olivat: 

 USA (6810 MW)  
 Intia (3300 MW)  
 Saksa (2007 MW) 
 Iso-Britannia (1293MW) 
 Kanada (1267 MW)   

 
Kymmenen suurinta markkina-aluetta olivat kolmen viime vuoden aikana kasvaneet keskimäärin 26 
% vuosittain, eniten Kiina (72,7 %), Kanada (30,6 %), ja Iso-Britannia  (29,9 %). Taloudellinen 
taantuma on aivan viime aikoina hidastanut tuulivoimainvestointien käynnistymistä Euroopassa. 
Kiinassa muun muassa sähkön siirto- ja jakeluverkon puutteellinen kapasiteetti on hidastanut jo 
olemassa olevien tuulivoimapuistojen käyttöönottoa, ja pysäyttänyt useita suunniteltuja projekteja. 
USA:ssa puolestaan epätietoisuus investointitukien mahdollisesta jatkumisesta vuoden 2012 jälkeen 
on johtanut merkittävään tuulivoimainvestointien kasvuun viime vuonna, jolloin investoinnit vielä 
pääsivät valtionavun piiriin. 
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Taulukko 6: Suurimmat markkina-alueet (kumulatiivinen MW) vuoden 2011 lopussa (BTM Consult 2012b) 

 
 

Tuulivoiman globaalin kasvun perusedellytys on sen kilpailukyky suhteessa fossiilisiin 
polttoaineisiin ja muihin uusiutuviin energialähteisiin nähden. Turvatakseen kilpailukykyisen 
energian monet valtiot tukevat tuulivoimaa vaihtelevin tavoin, mutta valitettavan usein politiikka on 
lyhytjänteistä ja vaikeasti ennustettavaa. Toisaalta myös fossiilisia energialähteitä on tuettu pitkään. 
IEA on kartoittanut ainakin 37 maata, jotka tukevat fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Vuonna 
2010 fossiiliset polttoaineet saivat arvion mukaan erilaisia tukia 409 Mrd. USD ja uusiutuvat 
energialähteet 66 Mrd. USD. (IEA 2011) Sähkön kysynnän ennakoidaan kasvavan merkittävästi 
lähivuosina ja vuosikymmeninä Aasiassa (erityisesti Kiina ja Intia), Etelä-Amerikassa ja niin 
sanotuissa siirtymätalouksissa (mm entisen Neuvostoliiton alue). Saman aikaisesti kilpailu kiristyy 
sääntelystä vapautuneilla OECD maiden sähkömarkkinoilla, mikä johtaa vanhimman ja 
tehottomimman kapasiteetin sulkemiseen. Useat maat ovat niinikään sitoutuneet vähentämään 
kasvihuonepäästöjä osana kansainvälisiä sopimuksia, joskin tämä tärkeä ja haasteellinen kysymys 
edellyttäisi sitoutumista kaikilta valtioilta. IEA ennakoi öljyn hinnan pysyvän lähivuosikymmenet 
erittäin korkealla tasolla, ja erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa ollaan huolestuneita energian ja 
sähkönsaannin turvaamisesta. Lisäksi ydinvoiman mahdollinen alasajo esimerkiksi Saksassa ja 
Japanissa on korvattava muilla tuotantomuodoilla. Nämä kaikki seikat yhdessä mahdollistavat 
tuulivoiman suotuisan kehityksen tulevaisuudessa yhdessä muiden uusiutuvien energiamuotojen 
kanssa. (BTM Consult 2012b)  
 

3.2 Onshore ja offshore markkinat 
 
Pääosa maailman asennetusta tuulivoimakapasiteetista on maatuulivoimaa. Vuoden 2011 loppuun 
mennessä asennetusta kumulatiivisesta 241 GW kokonaiskapasiteetista offshore kapasiteettia oli 
asennettuna hieman vajaa 4 GW. Johtavia offshore turbiinitoimittajia olivat Siemens ja Vestas yli 
90 % markkinaosuudella. (BTM Consult 2012b). Tuuliturbiinien teknillinen ja kustannusrakenne 

Country 2009 2010 2011 Share % Cum. Share %
P.R. China 25,853 44,781 62,412 25.9% 26%
USA 35,159 40,274 47,084 19.5% 45%
Germany 25,813 27,364 29,248 12.1% 58%
Spain 18,784 20,300 21,350 8.9% 66%
India 10,827 12,966 16,266 6.7% 73%
UK 4,340 5,862 7,155 3.0% 76%
France 4,775 5,961 6,836 2.8% 79%
Italy 4,845 5,793 6,733 2.8% 82%
Canada 3,321 4,011 5,278 2.2% 84%
Portugal 3,474 3,837 4,214 1.7% 86%
Total 137,191 171,149 206,576
Percent of World 85.7% 85.8% 85.7%
Source: BTM Consult - A Part of Navigant - March 2012
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voi vaihdella merkittävästi turbiinin ja/tai tuulipuiston sijainnista riippuen. Erityisen merkittävä 
kustannusero on tällä hetkellä onshore ja offshore tuulivoiman välillä: asennetun toimintavalmiin 
onshore turbiinin kokonaiskustannukset ovat noin 1,5 MEUR/MW, ja offshore turbiinin 
investointikustannukset voivat olla kaksinkertaiset, noin 3 MEUR/MW. Onshore turbiinin 
kokonaiskustannukset Kiinassa ovat noin kolmanneksen muun maailman hintatasoa alhaisemmat eli 
noin  1 MEUR/MW (BTM Consult 2012b). Toimintavalmis tuuliturbiini koostuu itse turbiinista 
(torni, roottori, ja nacelli (konehuone) - sisältäen mm generaattorin, mahdollisen vaihteiston, 
pääakselin, ohjauksen ja kaapeloinnit), perustuksista, sähköistyksistä, asennuksista, suunnittelusta, 
konsultoinnista ja luvista. Varsinaisen onshore turbiinin pääomakustannus on noin 1 MEUR/MW, 
ja offshore turbiinin noin 15-20 % enemmän. Merkittävin ero kokonaiskustannuksiin muodostuu 
perustusten, asennustöiden ja sähköverkkoon liitynnän kustannuksista. Lisäksi käyttö- ja 
huoltomenot, jotka ovat maatuulivoimalle noin 10 EUR/MWh, ovat noin 2-3 kertaiset 
merituulivoimalle. (Green & Vasilakos 2011; Windpower Monthly 2012)  
 
Tyypillinen offshore tuulipuisto sijaitsee matalahkossa, alle 20 m syvyisessä vedessä, alle 20 km 
etäisyydellä rannikosta. Mikäli tuulipuiston sijainti on esimerkiksi 40-50 m syvyisellä merialueella 
40-50 km etäisyydellä rannikosta, mille alueelle tuulipuistojen ennakoidaan tulevaisuudessa 
laajenevan, kustannukset nousevat noin 1,5-kertaiseksi tämän päivän tyypilliseen 
sijaintivaihtoehtoon nähden (Green & Vasilakos 2011; EWEA 2009b). Toisaalta tuuliolosuhteet 
ovat tyypillisesti avomerellä merkittävästi suotuisammat kuin rannikolla tai sisämaassa. Paremmista 
tuuliolosuhteista johtuen merituulivoiman tuottavuus voi olla 50 % maatuulivoiman tuottavuutta 
parempi, mikä ei kuitenkaan kata nykyisestä kustannusrakenteesta johtuvaa pääomakulujen eroa. 
(Green & Vasilakos 2011; Windpower Monthly 2012) 
 

3.3 Turbiinivalmistajat 
 
Tuulivoimaliiketoiminnassa turbiinitoimittajat tyypillisesti toimittavat avaimet käteen periaatteella 
kokonaiset tuulivoimalaitokset ja jopa useiden kymmenien voimaloiden tuulipuistot 
loppuasiakkaille, jotka useimmiten ovat sähkönjakelu- tai tuotantoyhtiöitä. Kymmenen suurinta 
turbiinitoimittajaa vastasivat lähes 80 % viime vuoden laitetoimituksista. Suurin (12,9 % 
toimituksista) oli tanskalainen Vestas, jonka liikevaihto oli viime vuonna lähes 6 miljardia euroa. 
Suurimpien valmistajien joukossa oli neljä kiinalaista yhtiötä (Goldwind, Sinovel, United Power, ja 
Mingyang), jotka ovat viime vuosina kasvaneet erittäin nopeasti (kuva 18). Kymmenen suurimman 
valmistajan markkinaosuus maailmanmarkkinoista on tasaisesti jonkin verran laskenut: vuonna 
2007 markkinaosuus oli 90,7 % ja vuonna 2011 78,5 %. Projektiliiketoiminnalle tyypillisesti 
turbiinivalmistajien liikevaihto on vaihdellut riippuen turnkey toimitusten ja tuloutusten 
ajoituksesta. Valmistajista Vestas ja saksalainen pörssilistaamaton  Enercon toimivat yli 20:llä eri 
markkina-alueella, ja niitä voidaan pitää globaaleina toimittajina. Seuraavat valmistajat toimivat 
usealla mantereella: Gamesa (Espanja), GE Wind (USA) ja Suzlon (Intia) toimivat noin 15:llä eri 
markkina-alueella ja Siemens (Tanska) noin kymmenellä. Kiinalaiset valmistajat ovat erittäin 
vahvoja kotimarkkinoillaan, missä ovatkin toistaiseksi enimmäkseen toimineet, mutta kiinalaisten 
valmistajien kansainvälistyminen esimerkiksi Eurooppaan on selkeästi nopeutumassa. (BTM 
Consult 2012b; Make Consulting 2012) Tyypillisesti muutkin valmistajat ovat markkinajohtajia 
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kotimarkkinoillaan, kuten esimerkiksi GE Wind USA:ssa, Suzlon Intiassa ja Enercon Saksassa. 
Yhtiöt ovat niinikään johtavia toimittajia lähimarkkinoillaan ja maissa, joista ovat ostaneet 
kilpailevan turbiinivalmistajan. Suurista toimijoista etenkin Vestas ja jossain määrin myös muut 
eurooppalaiset valmistajat ovat menettäneet markkinaosuuksiaan erityisesti nopeasti kasvaneille 
kiinalaisille valmistajille. (BTM Consult 2012b) Taloustaantuma Euroopassa, uuden kapasiteetin 
käyttöönottovaikeudet Kiinassa ja epävarmuus markkinoiden tulevaisuudesta USA:ssa ovat 
johtaneet useat yhtiöt (mm Vestas ja Sinovel) taloudellisiin vaikeuksiin, tehtaiden sulkemisiin ja 
irtisanomisiin (Windpower Monthly 2012).  
 

 
Kuva 18: Maailman kymmenen suurinta turbiinivalmistajaa vuonna 2011 (BTM Consult 2012b) 

 
Seuraavat viisi suurinta turbiinitoimittajaa vuonna 2011 olivat: Nordex (GE), Dongfang (PRC), 
Hara XEMC (PRC), Sewind (PRC) ja Enercon-India. Yhteensä 15 suurinta valmistajaa vastasivat 
lähes 90 % viime vuoden toimituksista ja valmistajien joukossa oli siis 7 kiinalaista toimijaa.  
 
Viimeisten 15 vuoden aikana tuulivoimateollisuudessa on tapahtunut myös horisontaalista 
integraatiota valmistajien hankkiessa omistukseensa kilpailijoitaan tavoitteenaan kasvu, 
markkinaosuuden lisääminen, tai kilpailukyvyn parantaminen. Muun muassa GE, Siemens, Vestas, 
Gamesa ja Suzlon ovat olleet aktiivisia yrityskauppojen tekijöitä. Markkinoilta on myös poistunut 
toimijoita vararikkojen seurauksena. (Kuva 19) Tuulivoimateollisuuden vähitellen kypsyessä alan 
voi ennakoida tulevaisuudessa edelleen keskittyvän ja globalisoituvan. 
 

VESTAS (DK) 12.9%
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2.9%Others 21.5%

Source: BTM Consult - A Part of 
Navigant - March 2012
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Kuva 19: Tuulivoimateollisuuden horisontaalinen integraatio 1995-2011 (BTM Consult 2012a) 

 
Suurimpien turbiinitoimittajien taloudellisia tunnuslukuja, kuten liikevaihto, keskimääräinen kasvu 
viimeisten viiden vuoden aikana, liiketulos, taseen loppusumma ja omavaraisuusaste esitetään 
taulukossa 7. Tunnusluvut on kerätty seuraavista kansainvälisistä tietokannoista: yritysten tiedot 
globaalisti Thomson One, Thomson Reuters (2012) tietopankista ja niitä on täydennetty 
eurooppalaisten yritysten osalta hyödyntäen Amadeus, Bureau Van DIJK (2012) taloustietokantaa. 
Lisäksi yritysten vuosikertomuksia on hyödynnetty soveltuvin osin. Rajoitteena näissä 
tietokannoissa on se, että läheskään kaikkien suurtenkaan yritysten tilinpäätöstietoja ei 
tietopankeista löydy. Erityisesti joistakin kiinalaisista toimijoista on vaikeaa saada luotettavia 
talouslukuja julkisista tietokannoista. Lisäksi tilinpäätösluvut ovat monessa tapauksessa koko 
konsernin tai yrityksen liiketoiminta-alueen lukuja eikä tuulivoimaliiketoiminnan lukuja 
sellaisenaan ole saatavilla. Esimerkiksi General Electric:n tuulivoimaliiketoiminta (GE Wind) 
kuuluu konsernin energiasektoriin, jonka liikevaihto oli viime vuonna 34833 M€ ja keskimääräinen 
kasvu kolmen viime vuoden aikana 4,6 %. GE Energialiiketoiminnan viime vuoden tulos oli 5,3 
Miljardia euroa (15,2 %) (General Electric 2012). Siemensin tuulivoimaliiketoiminta kuuluu 
niinikään yhtiön energiatoimialaan, jonka liikevaihto 30.9.2011 päättyneellä tilikaudella oli 27285 
M€ ja keskimääräinen kasvu kolmen viime vuoden aikana 7,3 %. Siemensin energiatoimialalla 
työskenteli maailmanlaajuisesti noin 82000 henkilöä, liikevaihto viime vuodelta (verovuosi) oli 
24,9 Miljardia euroa ja tulos 3,9 Miljardia euroa (Siemens 2012). 
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Taulukko 7: Suurimpien 15 turbiinivalmistajan taloudellisia tunnuslukuja 

 Liikevaihto 
2011, M€ 

Kasvu-%,  
5 v. keskim. 

Liiketulos 
2011, M€ / % 

Liiketulos-%, 
 5 v. keskim. 

Tase 2011, 
M€ 

Omavaraisuus 
2011, % 

Vestas 5836 16,1 -100 / -1,7 7,2 7356 35 

Goldwind 1602 62,6 128 / 8 16,5 4013 40,3 

General 
Electric* 

113390 -1,8 26539 / 23,4 23,4 571781 16,2 

Gamesa 3027 4,8 143 / 4,7 5,9 5376 31,4 

Enercon n.a.      

Suzlon** 3021 21,4 180 / 6 5,4 4644 15,4 

Sinovel*** 1310 -0,6 124 / 9,4 13,8 4334 40,2 

United Power n.a.      

Siemens**** 73515 4,1 9735 / 13,2 8,1 101037 31,2 

Mingyang n.a.      

Nordex 921 15,7 -29,5 / -3,2 3,4 988,3 37,9 

Dongfang* 5387 13,2 462 / 8,6 7,3 10231 16,9 

Hara XEMC n.a.      

Sewind n.a.      

Enercon - 
India 

n.a.      

Valuuttakurssit 30.8.2012: 1,2544 USD = 1 EUR; 7,9649 CNY = 1 EUR; 69,787 INR = 1 EUR 
*= Konserniluvut; **= Tilinpäätös 31.3.2012; ***= 2009-2011 luvut; ****= Tilinpäätös 30.9.2011, konserniluvut 

 
 

Jo muutaman vuoden vaikuttanut vaikea talouskehitys Euroopassa ja USA:ssa sekä 
tuulivoimainvestointien hidastuminen Kiinassa aiheutti monille turbiinitoimittajille liikevaihdon ja 
tuloksen heikkenemisen ja on johtanut tehtaiden sulkemisiin, henkilöstövähennyksiin ja 
uusinvestointien jäädyttämiseen. Esimerkiksi Goldwind:n liikevaihto laski viime vuonna yli 27 %, 
ja liiketulos putosi kolmannekseen edellisvuotisesta. Vestaksen liikevaihto laski lähes 16 % ja 
liiketulos painui negatiiviseksi. Sinovelin liikevaihto puolittui ja liiketulos putosi 70 %. 
Valmistajista muun muassa Suzlon ja Dongfang puolestaan paransivat tulostaan merkittävästi 
edellisvuotisesta. 
 
Vuonna 2011 toimitetuista tuuliturbiineista pääosa (85,7 %) oli kokoluokaltaan 1500-2500 kW, jota 
voidaankin pitää tämän hetkisenä valtavirtana. Yli 2,5 MW turbiineja toimitettiin hieman yli 7 % ja 
noin yhden MW kokoluokan laitteita hieman alle 7 %. Alle 750 kW pieniä ja keskisuuria 
tuulivoimalaitteistoja ei juurikaan toimitettu. Vestas oli viime vuonna toimitettujen suurten yli 2,5 
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MW turbiinien selkeä markkinajohtaja (42 %), toisena oli GE Wind (21,5 %) ja kolmantena Sinovel 
(13,7 %) (BTM Consult 2012b). 
 
Useimmat turbiinivalmistajat valmistavat osan strategisista komponenteista itse, ja tukeutuvat 
muilta osin liiketoimintaverkostoonsa ja eri komponentteihin erikoistuneisiin valmistajiin. 
Turbiinitoimittajista esimerkiksi Enercon ja Suzlon kuitenkin valmistavat pääosan 
avainkomponenteistaan itse. (BTM Consult 2012a) Tuuliturbiinin kustannusrakenteessa 
keskeisimpiä komponentteja ovat torni (n. 25 % kustannuksista), roottori (n. 20-25 %), ja 
generaattori-vaihteisto (n. 15-20 %) (EWEA 2009a; Bywaters et al. 2005). 
 

3.4 Komponenttitoimittajat 
 
Tuulivoimaliiketoiminnan toimitusketju voidaan jakaa turbiinitoimittajille komponentteja 
toimittaviin valmistajiin sekä materiaalitoimittajiin. Keskeisimpiä komponentteja ovat muun 
muassa roottorisiivet, generaattorit, vaihteistot, laakerit, muuntajat, tehonmuuntimet, automaatio ja 
tornit. Keskeisiä materiaalitoimittajia puolestaan ovat valuja, taoksia, kuitumateriaaleja, hartseja ja 
harvinaisia metalleja toimittavat yhtiöt. Toimitusketjun loppuasiakas- ja sähkönjakelupäässä ovat 
tuulivoimapuistojen suunnitteluun ja projektinjohtamiseen sekä rakentamiseen ja rahoitukseen 
erikoistuneet tahot. Turbiinitoimittajalla on usein pitkäaikaiset sopimukset toimittamiensa 
laitteistojen käytöstä ja kunnossapidosta, mutta tuulipuiston omistaja voi myös hoitaa käytön ja 
kunnossapidon itse tai ostaa palvelut siihen erikoistuneilta toimijoilta. Sähkön myynnin yritys- ja 
yksityisasiakkaille hoitaa sähköyhtiö (kuva 20). (BTM Consult 2012a) 
 
Tuulivoimaliiketoiminnan nopean kasvun vuosina 2000 luvulla ennen taloustaantumaa USA:ssa ja 
Euroopassa joistakin materiaaleista ja komponenteista, kuten laakereista ja vaihteistoista sekä 
valuosista ja taotuista kappaleista oli ajoittain pulaa, mikä rajoitti liiketoimintaa sekä nosti 
turbiinien kokonaiskustannuksia. Tällä hetkellä tarjontaa on riittävästi kaikista muista, paitsi 
kestomagneettitahtigeneraattoreissa (PMSG) käytettävistä harvinaisista maametalleista tehdyistä 
magneeteista. Kiinalla on ylivoimainen (noin 97 %) markkina-asema eräissä harvinaisissa 
maametalleissa, kuten neodymium. (BTM Consult 2012a) 
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Kuva 20: Tuulivoimateollisuuden toimitusketju (BTM Consult 2012a) 

 
Tuuliturbiinivalmistajille keskeisimpiä komponentteja toimittavien yritysten määrä on merkittävästi 
kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana siten, että esimerkiksi roottorisiipien toimittajia on yli 40, 
vaihteistotoimittajia noin 50, generaattoritoimittajia yli 60 ja tornivalmistajia yli 150 (taulukko 8). 
Tämä kehitys on poistanut toimitusverkostosta pullonkaulat ja johtanut ylikapasiteettiin. Tilanne voi 
kuitenkin muuttua tulevaisuudessa kehityksen edetessä kohti entistä suurempien tuuliturbiinien 
kaupallista käyttöönottoa, mikä puolestaan johtaa uusien entistä järeämpien komponenttien 
käyttöön. Tämä voi muuttaa komponenttitoimittajien keskinäistä kilpailukykyä, johtaa alalta 
poistumisiin ja kiihdyttää alan konsolidaatiota. 

 

Taulukko 8: Keskeisten komponenttien toimittajia (BTM Consult 2012a) 

 

 

Offshore: Balance 
of plant Supplies 
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Suurimmista turbiinivalmistajista useimmat valmistavat osan strategisista  komponenteista itse ja 
tilaavat muut alihankkijoilta, tai omaan konserniin kuuluvilta komponenttivalmistajilta, mutta osa 
turbiinitoimittajista on ulkoistanut lähes kaiken valmistuksen ja toimii ainoastaan turbiinien 
kokoonpanijoina ja kokonaistoimittajina. Isoista valmistajista ainoastaan Enercon ja Suzlon tekevät 
lähes kaiken itse. (Taulukko 9) Markkinatilanteiden ja yritysten kilpailukyvyn muutokset voivat 
nopeallakin aikavälillä johtaa yhtiöiden strategian muutoksiin ja siten lisätä tai vähentää joidenkin 
yhtiöiden komponenttien ulkoistusta. 
 

Taulukko 9: Turbiinivalmistajien valmistusstrategia (BTM Consult 2012a) 

 
 

Lisääntynyt valmistuskapasiteetti ja taloustaantuma ovat johtaneet ylikapasiteettiin lähes kaikissa 
komponenteissa ja materiaaleissa, mikä puolestaan on kiristänyt kilpailua ja laskenut 
komponenttien ja turbiinien hintatasoa. Tämän kehityksen johdosta useat eurooppalaiset 
turbiinivalmistajat ovat enenevässä määrin siirtäneet komponenttivalmistusta Kiinaan 
varmistaakseen kilpailukykynsä. Kiina on maailman johtava tuuliturbiinikomponenttien 
valmistuspaikka, mutta haasteena on edelleen ajoittaiset laatuongelmat, mikä turbiinivalmistajien 
täytyy huomioida. Eurooppalaiset valmistajat ovat niinikään siirtäneet valmistusta ja kokoonpanoa 
Pohjois-Amerikkaan ollakseen lähellä USA:n ja Kanadan markkinoita sekä vastaavasta syystä 
Brasiliaan ja Intiaan. (BTM Consult 2012a) Globalisaatiokehityksen voi ennakoida jatkuvan 
lähitulevaisuudessa. 
 
Viime vuosikymmenen kuluessa alalla on myös tapahtunut vertikaalista integraatiota 
turbiinivalmistajien hankkiessa omistukseensa muun muassa generaattorien, vaihteistojen ja 
roottorisiipien toimittajia (kuva 21).  
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Kuva 21: Vertikaalinen integraatio 2000-2011 (BTM Consult 2012a) 

 
Tyypillisesti turbiinivalmistajilla on keskeisissä komponenteissa useita toimittajia varmistaakseen 
riittävän toimituskapasiteetin, moitteettoman laadun ja oikean hintatason sekä huomioidakseen 
asiakas- ja markkinakohtaiset erityisvaatimukset. Taulukossa 10 esitetään 15 suurimman 
turbiinitoimittajan keskeisimmät roottorien, vaihteistojen, generaattoreiden ja ohjauselektroniikan 
toimittajat. 
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Taulukko 10: Keskeisten komponenttien toimittajia suurimmille turbiinivalmistajille (BTM Consult 2012a) 

 

 
 

Tuulivoimaloiden roottorisiipien markkinajohtaja (14 % 2010) on tanskalainen LM Wind Power, 
jonka valmistuskapasiteetti on 10 GW vuodessa. Muita suuria itsenäisiä siipitoimittajia ovat muun 
muassa kiinalaiset Zhongfu Liangzhong, Huiteng Windpower, ja Sinomatech Wind Power Blade 
sekä amerikkalainen Tecsis Technology. Roottorisiivissä merkittävää omaa valmistuskapasiteettia 
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on muun muassa Vestaksella, Siemensillä, Suzlonilla, Enerconilla ja Camesalla. (BTM Consult 
2012a) 
 
Suurimpia vaihteistovalmistajia ovat Siemensin omistama Winergy (GE) ja ZF Friedrichshafenin 
omistama belgialainen Hansen Transmissions, Bosch Rexroth (GE), suomalainen Moventas ja 
kiinalainen China High Speed tulevat seuraavina. Suurimmista vaihteistovalmistajista noin 50 % 
kiinalaisia, tai valmistus tapahtuu Kiinassa. Gamesalla on omaa vaihteistovalmistusta, ja muista 
turbiinivalmistajista Enercon, Goldwind ja XEMC käyttävät suoravetogeneraattoreita (direct drive, 
DD) ja välttävät näin vaihteistojen käytön kokonaan. Dongfang tekee myös 
suoravetogeneraattoreita. (BTM Consult 2012a) 
 
ABB on johtava tuuliturbiinigeneraattorien toimittaja. Muita merkittäviä valmistajia ovat Siemens 
(Winergy), Ingeteam (ES), The Switch (FI), ja Converteam (F). Useimmilla johtavilla 
turbiinivalmistajilla paitsi GE:llä ja Sinovelilla on myös omaa generaattorivalmistusta 
tuulivoimaloihin. Useat suurimmista generaattorivalmistajista ovat myös merkittäviä 
ohjauselektroniikan valmistajia. ABB ja The Switch / Vacon toimittavat tehonmuokkaimia myös 
keskeisimmille turbiinivalmistajille (taulukko 11). (BTM Consult 2012a) 
 

Taulukko 11: Konvertteritoimittajia suurimmille turbiinivalmistajille 
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Vaihteistoja valmistava kiinalainen China High Speed ja vaihteistoja sekä generaattoreita 
valmistava Winergy (Siemensin omistama) ovat tehneet hyvää taloudellista tulosta. Generaattori ja 
ohjauselektroniikkavalmistajat ABB ja Ingeteam ovat niinikään tehneet viime vuosina hyvän 
tuloksen. Offshore perustuksia valmistavat tanskalainen Bladt Industries ja kiinalainen Dajin Heavy 
Industry sekä tornivalmistajat amerikkalainen Trinity Industries ja Kiinalainen Titan Group ovat 
taloudellisesti menestyneitä. Moni muu komponenttitoimittaja, muiden muassa LM Wind Power on 
kärsinyt taloustaantumasta ja alan nykyisestä ylikapasiteetista. Valittujen ulkomaisten 
komponenttivalmistajien taloudellisia tunnuslukuja on esitetty taulukossa 12. 

 
Taulukko 12: Komponenttitoimittajien taloudellisia tunnuslukuja 

Komponentti /  
Yritys 

Liikevaihto 
2011, M€ 

Kasvu-%, 
5 v. kesk. 

Liiketulos 
2011, % 

Liiketulos-%, 
5 v. kesk.  

Tase 
2011, M€ 

Omavaraisuus 
2011, % 

R
oo

tto
ris

iiv
et

 
 

LM Wind Power 
(DK) 

707 5,6 -4,55 -5,05 988 23,9 

SGL Rotec 
(GE)** 

34 23 -13,8 -1,5 40 7,3 

Sinoi (GE) 
(Zhongfu) (PRC) 

11 16,3 2,4 3,7 9 40,5 

V
ai

ht
ei

sto
t 

Winergy (GE) 
***(Siemens) 

970 35,5 12 11,6 281 14,2 

Hansen (B)**** 
(Sumitomo) 

59 -28 -16,1 -12,3 64 70,7 

Bosch Rexroth 
(GE)***** 

254 -9 n.a. n.a. n.a. n.a. 

China High Speed 
(PRC) 

894 43,2 13,9 20,2 2307 40,7 

G
en

er
aa

tto
r

it 
 

ABB Group 
(CH)* 

30294 3,4 13,2 13,9 31581 39,8 

Ingeteam (ES)** 490 11,9 13 16,2 674 54,4 
Leroy Somer (F) 778 -2 3,7 3,5 388 39,7 

O
ff

sh
or

e 
pe

ru
st

uk
se

t 
 

Bladt Industries 
(DK) 

230 36 9,7 13,6 91 34,2 

NCC (DK) 371 -8,3 5,1 3  15,7 
Per Aarsleff (DK) 826 10,9 2,2 3,5 587 33,7 

Dajin Heavy 
Industry (PRC) 

55 9,6 14,5 21 191 96,2 

To
rn

it 

Trinity Industries 
(US)* 

2451 2,9 15,1 11,9 4880 30,5 

Titan Group 
(PRC) 

118 47,9 13,1 18,8 294 70,6 

V
al

uo
sa

t Eisengiesserei 
Torgelow (GE) 

108 36,6 -4,9 8,8 139 30,2 

Heavycast 
Karlstad (S) 

19 -2 -1,8 6,6 14 42,5 

Valuuttakurssit 30.8.2012: 1,2544 USD = 1 EUR; 7,9649 CNY = 1 EUR 
*= Konserniluvut; **= 2006-10; ***= 2007-08; ****=2011-12; *****=2005-09 
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3.5 Tuulivoiman palveluliiketoiminta 
 
Tuulivoimateollisuuden turbiini- ja komponenttivalmistajia palvelevat eri materiaalien toimittajat, 
alihankkijat ja sopimusvalmistajat. Konsultointi- ja suunnittelupalvelut voivat sisältää muun muassa 
energian tuotannon ja käytön optimointia sekä tuulipuistojen kaavoitukseen, ympäristökysymyksiin 
ja luvituksiin liittyviä palveluita. Tutkimusinstituutiot, yliopistot ja muut oppilaitokset tarjoavat 
tutkimus- ja koulutuspalveluita. Tuulipuistojen rakentamiseen, rakennusaikaiseen logistiikkaan sekä 
rahoitukseen on niihin erikoistuneita tahoja. Esimerkiksi kasvava merituulipuistojen rakentaminen 
tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia offshore turbiinien pystytykseen, käyttöön ja kunnossapitoon 
sekä merikaapeleiden laskuun kykeneville aluksille ja palveluntarjoajille, joista tullee 
lähitulevaisuudessa olemaan pulaa. Tuulipuiston käyttö, huolto ja elinkaaripalvelut voidaan myös 
ulkoistaa niihin erikoistuneille toimijoille. Huolto- ja kunnossapitoyhtiöille tämä antaa 
mahdollisuuden tarjota pitkäaikaisia henkilöintensiivisiä palveluita tuulipuistojen operaattoreille. 
 

3.6 Keskeiset asiakkaat ja rahoittajat 
 
Johtavat tuulipuistojen omistajat ja rakennuttajat ovat lähinnä sähköntuotanto- ja jakeluyhtiöitä tai 
itsenäisiä energian tuottajia. Suurimmat 15 tuulipuistojen omistajat useimmiten myös operoivat 
tuulipuistoja, ja  edustavat noin kolmannesta (n. 80 GW) globaalisti asennetusta 
tuulivoimakapasiteetista. Suurimmat omistajat / operaattorit ovat Espanjasta, Kiinasta, USA:sta ja 
Portugalista (kuva 22). (BTM Consult 2012b)  
 

 
Kuva 22: Johtavat tuulipuistojen omistajat / operaattorit (BTM Consult 2012b) 

16.5%

11.1%

10.6%

9.3%
8.6%

6.4%

6.1%

5.0%

4.4%

4.3%

4.2%

3.6%
3.5%

3.4% 3.0%

Share of the operators / owners market (%)

Iberdrola Renovables (ES)

Longyuan Power Group (CN)

NextEra Energy Resources (US)

EDP Renovaveis (P)

Acciona Energy (ES)

Datang Renewable Power (CN)

Huaneng Renewables Corporation (CN)

E.ON Climate and Renewables (GE)

Enel Green Power (IT)

GDF Suez ( FR)

Shenhua Guohua Energy( CN)

CGN Windpower (CN)

EDF Energies Nouvelles (FR)

China Power Investment Corporation

Huadian Fuxin Energy (CN)

Source: BTM Consult - A Part of 
Navigant - March 2012

Total market: 80,496 MW (100%)
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Offshore tuulivoimaan ovat vuoden 2010 loppuun mennessä investoineet lähinnä sähköntuotanto- ja 
jakeluyhtiöt (n. 81 % investoinneista) ja sijoittajat (n. 9 %). Muita sijoittajia ovat olleet muun 
muassa eläke- ja öljy-yhtiöt, uusiutuvan energian yhtiöt sekä energiaosuuskunnat. Suurimpia 
operaattoreita ovat Dong Energy (DK), Vattenfall (SE), Eon (GE), ja RWE (GE). Suunnitteilla 
olevista noin 60 GW offshore hankkeissa pääosa 15 suurimmasta toimijasta on niinikään 
sähköntuotanto- ja jakeluyhtiöitä  (Taulukko 13). (BTM Consult 2010) 

 

Taulukko 13: Suurimmat suunnitteilla olevat offshore projektit (BTM Consult 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
  

Developer Type Country Capacity in MW Share of total 
pipelines (%)

Utility UK 7,548 12.48

Utility GE 6,757 11.18

Utility ES 5,475 9.06

Utility UK 4,550 7.52

Utility GE 4,000 6.62

Utility SE 3,945 6.52

Utility DK 3,670 6.07

IPP IRL 2,420 4

Utility NO 2,400 3.97

Oil giant NO 2,400 3.97

Utility NL 2,160 3.57

IPP GE 2,000 3.31

Heavy industry corp. UK 1,750 2.89

Utility GE 1,200 1.99

IPP GE 1,200 1.99

8,983 14.86

Total 60,458 MW 100%

Others
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4. Suomen tuulivoimayritysten nykytilanne 
 

4.1 Turbiinivalmistajat 
 
Suomalaisia turbiinivalmistajia ovat Haminassa ja Intiassa turbiineja kokoava Winwind Oy, jonka 
pääomistaja on nykyisin intialainen monialayhtiö Siva Group. Yhtiö on perustettu vuonna 2000 ja 
nykyisin sillä on henkilökuntaa noin 600. Yhtiön päätuotteita ovat yhden ja kolmen MW 
tuuliturbiinit, jotka soveltuvat erityisen hyvin tyypillisesti matalatuulisiin suomalaisiin 
olosuhteisiin. (Winwind 2012) Toinen MW luokan turbiineja valmistava yhtiö on vaasalainen 
Mervento Oy, jonka ensimmäinen turbiinityyppi on erityisesti rannikko- ja merikäyttöön 
suunniteltu 3,6 MW laite. Teknologiaan vahvasti panostava yhtiö tähtää Pohjoismaiden ohella 
valituille Länsi-Euroopan markkinoille. (Mervento 2012) Erityisesti Winwindin taloudellinen 
tilanne on kriittinen (konkurssiuhka). Mervento ei ole toistaiseksi päässyt uutuustuotteillaan laajasti 
markkinoille. Molemmat yhtiöt ovat kooltaan selvästi pienempiä toimijoita kuin maailman johtavat 
turbiinivalmistajat (taulukko 14).  
 
Nimellisteholtaan muutaman kW pientuulivoimaloita valmistavat muun muassa vuonna 1982 
perustettu viitasaarelainen Oy Windside Productions Ltd, vuonna 1993 perustettu lempääläläinen 
Finnwind Oy, ja vuonna 2008 turbiiniliiketoiminnan aloittanut tamperelainen Darrox Oy. Lisäksi 
useat yritykset tuovat Suomeen lähinnä pientuulivoimaloita. 
 

4.2 Komponenttitoimittajat ja palveluyritykset 
 
Suomalaisen tuulivoimateollisuden kokonaistoimittajana on toiminut WinWind 2000-luvun 
ensimmäisellä  vuosikymmenellä.  Useat  yritykset,  kuten  Moventas,  ABB,  The  Switch,  Levator,  
Parma ja Holming works ovat toimineet Winwindin alihankkijoina. Mainituista yrityksistä 
vaihdevalmistaja Moventaksella ja sähkögeneraattoreita ja tehonmuokkaimia valmistavilla ABB:llä 
ja The Switch:llä Winwindin toimitukset ovat pieni osa koko tuulivoimaliiketoimintaa. Muu 
suomalainen valmistava teollisuus on tehnyt komponentteja suomalaisille tuulivoimayhtiöille 
lähinnä Suomeen toimitettuihin tuulivoimaloihin. Winwindin toiminnan hiipuessa myös näiden 
yritysten tuulivoimaliiketoiminta on oletettavasti kärsinyt pienestä tilauskannasta. Toinen 
turbiinivalmistaja Mervento ei ole saanut turbiinimyyntiään käyntiin niin, että Winwindin puuttuvat 
tilaukset olisi korvattavissa Merventon tilauksilla. Tällä hetkellä Mervento on julkaissut vain yhden 
pilottitoimituksen Vaasan seudulle.  
 
Torninvalmistukseen investoineita yrityksiä Suomessa on sekä teräksisten että betonitornien 
valmistukseen. Niillä on kapasiteettia ja mahdollisuuksia tuotannon kasvattamiseksi, samoin 
riittävän suuria ja logistiikan kannalta sijainniltaan hyviä tuotantotiloja, tuotantolaitteita ja teknistä 
osaamista. Tornien valmistus olisi tornien suuren koon, painon ja kuljetusten takia edullista tehdä 
lähellä tuulivoimalan asennuspaikkaa. Merkittävät investoinnit tuotantolaitteisiin eivät ole 
mahdollisia ilman yhteistyösopimuksia tuulivoimatoimittajien kanssa. Tornin valmistajan tulee olla 
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riittävän iso yritys ja sillä tulee tällä hetkellä olla myös tukijalkoja muussa tuotannossa ja tai muilla 
toimialoilla. Yksittäisillä tuotteilla maailmanmarkkinoille pääsy on vaikeaa. 
 
Suurten valutuotteiden valmistukseen (konepedit, navat) on riittävän suuria yrityksiä ja ne voivat 
toimittaa ja suunnitella tuulivoimalan tarvitsemia valuja. Hintakilpailu on kovaa 
maailmanlaajuisesti. Myös näillä yrityksillä on ja pitää olla asiakkaita muiltakin toimialoilta. 
Suurten valuosien koneistuskapasiteettia ja tuotantokoneita on useassa konepajassa. Suomessa on 
perinteisesti tehty suuria koneistettuja osia paperiteollisuuteen, meriteollisuuteen, dieselmoottoreita 
laivoihin ja sähköntuotantoon, joten osaamista ja valmistukseen sopivaa tuotantotilaa ja koneita on 
olemassa. Tuotantolaitteiden ohella logistiikan tulee tukea kokonaisuutta, mikä voi joidenkin 
toimijoiden kohdalla asettaa haasteita. Pienten osien koneistuksiin, hitsaukseen, lämpökäsittelyihin 
ja viimeistelyyn sekä levyosien valmistukseen on toimivaa alihankintaverkostoa. 
 
Siipien valmistusta Suomessa ei ole. Siipien valmistus vaatii suuret tuotantotilat ja 
valmistusmenetelmien osaamista. Siipien valmistusta ollaan Euroopassa voimakkaasti 
automatisoimassa, joten hinta- ja laatukilpailu edellyttää sijoituksia uuteen tuotantotekniikkaan ja 
automaation, jotta tuotteita saadaan valmistettua kilpailukykyiseen hintaan. 
 
Suomalaisten tuulivoimateollisuuteen komponentteja ja osakokoonpanoja valmistavien yritysten on 
vaikea päästä osien toimittajaksi suurille eurooppalaisille tuuliturbiinitoimittajille, joiden strategiana 
usein on tehdä kriittiset komponentit itse. Kilpailukykyinen ja laadukas tuote ei yksin riitä. 
Suomalainen valmistava teollisuus edellyttää Suomessa toimivaa vahvaa tuuliturbiinitoimittajaa ja 
klusteria takaamaan riittävän tilauskannan, sarjakoon ja toiminnan jatkuvuuden ja tuotekehityksen, 
jotta voidaan investoida ja kehittää tuotantoa ja tuotteita kilpailukykyisiksi myös 
maailmanmarkkinoille.  
 
Prysmian Finland Oy (perustettu 1. 10. 2012) on osa maailman johtavaa energia-, erikois- ja 
telekaapeliyhtiötä Prysmian Groupia, joka muodostui Prysmianin ja Drakan kaapelivalmistajien 
yhdistyttyä 2011. Yhtiö otti hiljattain käyttöön 40 MEUR maksaneen merikaapelitehtaan 
Pikkalassa, mikä palvelee merituulipuistojen sähkönsiirtoa. (Prysmian 2012) Suomalaista 
komponenttiosaamista edustavat maailman johtaviin generaattorivalmistajiin lukeutuva, myös 
taajuusmuuttajia valmistava ABB Oy, generaattoreita ja taajuusmuuttajia valmistava The Switch, 
taajuusmuuttajia valmistava Vacon Oyj, vaihteistoja turbiineihin valmistava Moventas Oy, muun 
muassa meteorologisia mittalaitteita valmistava Vaisala Oyj sekä generaattoreita ja konepaja-
alihankintaa esimerkiksi tuulivoimateollisuudelle tekevä Holming Oy:n tytäryhtiö Holming Works 
Oy.  
 
Erilaisissa teräsrakenteissa, kuten esimerkiksi tornit ja offshore perustukset merkittävää potentiaalia 
edustavat muun muassa Rautaruukki Oyj, STX Finland Oy sekä Technip Groupiin kuuluva Technip 
Oy  ja  Levator  Oy.  Betoni-  ja  hybridirakenteisia  torneja  valmistaa  Parma  Oy.  Componenta  Oyj,  
Konepaja Häkkinen konserni (Konepaja Häkkinen Oy, Rautpohjan konepaja Oy ja Tikkakosken 
konepaja  Oy),  Leinovalu  Oy  sekä  Metso  Oyj:n  tytäryritys  Metso  Foundries  Oy   edustavat  
konepajaosaamista, ja Ahlstrom Oyj kuuluva Ahlström Glassfibre Oy kuitutuotteiden 
teknologiaosaamista. YIT Oyj:n tarjoamat projekti- ja kunnossapitopalvelut teollisuudelle kuuluvat 
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yhtiön Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisiin palveluihin, joiden liikevaihto viime vuonna oli lähes 
2100 MEUR ja henkilöstöä 15900 (YIT 2012). Empower ja Eltel tarjoavat elinkaaripalveluita 
tuulivoimaan etenkin Itämeren alueella. Tuulivoimaliiketoiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja 
lupa-asioissa toimivat muun muassa Pöyry Finland Oy ja Ramboll Groupiin kuuluva Ramboll 
Finland Oy. 
 
Rautaruukki osti saksalaisen teräsristikkorakenteita valmistavan yhtiön (SeeBA Energy Farming) ja 
nyt Ruukin tuotevalikoima kattaa ristikkorakenteiset tuulivoimalatornit, jotka mahdollistavat 
tuuliturbiineille jopa 160 m napakorkeuden (Ruukki 2012). Toistaiseksi yhtiö ei ole raportoinut 
ristikkotornien asiakastoimituksista. STX Finland on STX Europe:n tytäryhtiö, jonka puolestaan 
omistaa korealainen STX Corporation. STX on julkistanut osana strategiaansa tulla merkittäväksi 
toimijaksi tuulivoimateollisuuteen. Yhtiö omistaa Hollannissa STX Windpower 
tuuliturbiinivalmistajan. (STX Finland 2012) Yhtiön talous- ja kilpailutilanne Suomessa on 
kuitenkin osoittautunut telakkaliiketoiminnan suhteen vaikeaksi, millä voi olla merkittäviä 
vaikutuksia myös tuulivoimastrategiaan. 
 
ABB:n, Vaconin, Vaisalan ja konepaja Häkkisen taloudellista tulosta viime vuosilta voidaan pitää 
erinomaisena, ja Prysmianin, Rautaruukin, Parman, YIT:n, Rambollin ja Pöyryn tyydyttävänä. The 
Switchin poikkeuksellisen nopean viime vuosien kasvun taustalla on sekä liiketoiminnan todellista 
kasvua että yritysjärjestelyjä. Muiden toimijoiden taloudellinen tulos on ollut tilastojen mukaan 
epätyydyttävää tai tappiollista. Keskeisimpien suomalaisten turbiini- ja 
tuulivoimakomponenttitoimittajien sekä konsulttiyritysten taloudellisia tunnuslukuja on esitetty 
taulukossa 14. Tunnusluvut on kerätty Fonecta, Profinder b2b  (2012) yritystietokannasta. Osa 
tunnusluvuista on konsernitilinpäätöslukuja eivätkä yksittäisen yhtiön tulosluvutkaan välttämättä 
kuvaa (tytär)yrityksen todellista tilannetta tai tuulivoimaliiketoiminnan volyymia. 
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Taulukko 14: Suomalaisten turbiini- ja komponenttitoimittajien sekä palveluyritysten tunnuslukuja 

 Liikevaihto 
2011, M€ 

Kasvu-%,  
5 v. keskim. 

Liiketulos-%, 
2011 

Liiketulos-%, 
 5 v. keskim. 

Tase 2011, 
M€ 

Omavaraisuus 
2011, % 

Mervento** 5 n.a. -146  -4910 15 36 

Winwind 51 39,7 -62,4  -38,6 231 -86 

Prysmian 160 65,4 4,5 5,8 109 19 

ABB, Suomi* 2154 6,2 15  14,5 1188 38 

The Switch 93 1130 -1,1  -71  48 39 

Vacon 271 12 6,8  8,3 145 53 

Moventas 70 -8,7 -38,4  -7,6 85 n.a. 

Vaisala 190 4,9 6,6  9,9 213 78 

Rautaruukki* 734 -12,8 5,9  7,6 1869 53 

Parma*** 137 10,3 3,1 7,4 57 35 

Levator 6 -2,7 1 0,6 2 -8 

STX Finland 272 -21,2 -3,8  -4,2 264 46 

Technip, FI 66 -14 -10,7 -22,9 49 -113 

Holming 
Works 

30 -10,5 -7 1,6 22 30 

Componenta 
Finland  

113 61,6 -15,6 -8,7 121 60 

Konepaja 
Häkkinen 

23 4,6 3,7 18,3 63 57 

Metso 
Foundries 

22 -8,1 -14,8 -8,4 32 4 

Leinovalu 20 5,1 0,2 -1,2 14 75 

Ahlström 
Glassfibre 

87 -2,2 -18,6 -5,8 86 42 

YIT* 4382 5,9 4,6 5,8 3444 27 

Empower 405 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Eltel, FI 212 15,2 2,6 2,9 76 11 

Pöyry Finland 170 29,5 7 3 84 23 

Ramboll, FI  98 15,5 7,4 6,8 48 35 

*= Konserniluvut; **= 2009-2011 luvut; ***= 2006-2010 luvut 
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4.3 Liiketoimintaverkosto ja palveluliiketoiminta 
 
Jotta suomalainen tuulivoimateollisuus voisi kokonaisuutena toimia kilpailukykyisesti, turbiini- ja 
komponenttivalmistajat sekä materiaalitoimittajat tarvitsevat kokonaisuutta palvelevan 
liiketoimintaverkoston. Verkosto muodostuu alan tutkimuksesta ja opetuksesta, suunnittelu- ja 
konsulttiyrityksistä, rakennusyrityksistä, huolto- ja kunnossapitoyhtiöistä sekä logistiikkayhtiöistä. 
Kotimarkkinoilta saatavat referenssit ovat teollisuudelle elintärkeitä ja tuulivoimapuistoihin 
investoivat tahot sekä rahoittajat voidaan täten laskea osaksi verkostoa. Suomen 
tuulivoimateollisuuden toimijoita on esitelty liitteessä 3 (Nygren 2009). 
 
Tuulivoimalan rakentaminen, ylläpito ja huolto työllistävät turbiinivalmistajien ja 
komponenttivalmistajien lisäksi suuren määrän erilaisia palveluyrityksiä. Tuulipuistoprojektissa 
tarvitaan mm. seuraavia palveluja 

 Luontoselvitykset 
 Kaavoitus 
 Maanrakentaminen 
 Tuulipuiston virtausmallinnus ja siihen liittyvä suunnittelu 
 Tuulipuiston sähkösuunnittelu 
 Nostopalvelut 
 Erikoiskuljetukset 

Tuulipuiston rakentamisessa muu kuin turbiinikustannus voidaan arvioida suuruudeltaan noin 20% 
koko projektin arvosta. Mikäli käytetään projektikustannusta 1.5 M€/MW ja 2500 MW kansallista 
tavoitetta tuulivoimakapasiteetiksi, saadaan kuluvalla vuosikymmenellä liikevaihdoksi 
palveluliiketoiminnalle noin 750 M€. Vastaavasti puistojen operointi ja huolto vaatii mm. seuraavia 
toimenpiteitä: 

 Puiston sähkökauppa ja sähkötasehallinta 
 Turbiinien määräaikaiset huoltotoimenpiteet 
 Turbiinien korjaukset 

Syöttötariffilailla tavoitellaan Suomeen 6 TWh vuosituotantoa 2020 mennessä.  Mikäli 
huoltotoiminnan hinnaksi asetetaan 10 €/MWh, syntyy huolto- ja ylläpitotoiminnasta jakson lopulla 
60 M€/a liikevaihto. Vastaavasti tasehallinnan palvelukustannukseksi voidaan arvioida 2 €/MWh, 
jolloin tasehallinnan sähkökaupasta syntyy liikevaihtoa 12 M€/a.     
 
Kotka-Haminan seudun kehitysyhtiö Cursor Oy on vuodesta 2009 vetänyt hanketta yhdessä eri 
teollisten toimijoiden, energiayritysten, logistiikka- ja huoltoyhtiöiden sekä yliopistojen kanssa 
tavoitteena muodostaa tuulivoimaklusteri Kaakkois-Suomeen (Hamina) veturiyrityksenä 
turbiinivalmistaja Winwind Oy. Ulkomaisia yhteistyötahoja ovat edustaneet muun muassa Hyundai 
Heavy Industries (turbiinit), Tecnoaranda (tornit) ja Aeroblade (roottorisiivet). (Cursor 2012) 
Toistaiseksi merkittäviä kansainvälisiä yrityksiä ei ole saatu houkuteltua etabloitumaan Kaakkois-
Suomeen tai muuallekaan Suomeen. 
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4.4 Tuulivoiman toteuttajat ja rahoittajat 
 
Suurimmat tuulivoiman tuottajat Suomessa vuonna 2010 olivat PVO Innopower (34 % 
tuulisähköstä), Suomen Hyötytuuli (20 %), Leovind (13 %), Haminan Energia (5 %) ja ViaWind (4 
%) (kuva 23). Yhteensä tuulisähköä tuotettiin 294 GWh, josta eniten Lapissa (29 %), Pohjois-
Pohjanmaalla (25 %), ja Ahvenanmaalla (18 %). (Stenberg & Holttinen 2011) 
 

 
Kuva 23: Tuulivoimatuottajien osuudet tuotetusta tuulisähköstä vuonna 2010 (Stenberg & Holttinen 2011) 

 
Uutta tuulivoimakapasiteettia oli vuoden 2012 alussa rakenteilla tai rakentamisvalmistelussa noin 
150-180 MW, ja merkittävimpiä rakennuttajia olivat Tuuliwatti, Innopower, Ålands Elandelslag, 
TuuliSaimaa, Ålands Vindenergi Andelslag, ja Herrfors  (kuva 24). Luvitusvaiheessa hankkeita oli 
samaan aikaan yli 450 MW osin samoilla rakennuttajilla. (Suomen Tuulivoimayhdistys 2012)  
 

 
Kuva 24: Rakenteilla ja valmistelussa 2012 olevien tuulivoimahankkeiden toteuttajia 

Tuuliwatti Oy

Innopower oy

Ålands Elandelslag

TuuliSaimaa Oy

Ålands Vindenergi 
Andelslag

Oy Herrfors Ab
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5. Tuulivoiman Teknologia- ja liiketoimintanäkymät 2020 
 

5.1 Onshore markkinakehitys 
 
Tuulivoimalla tuotetaan 2,26 % maailman sähköenergiasta vuonna 2012, ja lähes 8 % vuonna 2020. 
Ennuste edellyttää 10 % kasvua vuosina 2012-2016 ja 11,5 % kasvua 2017-2020, mihin sisältyy 
epävarmuustekijöitä. Kumulatiivisen asennetun kapasiteetin ennustetaan vuoden 2016 lopussa 
olevan noin 510 GW, sisältäen offshore kapasiteetin 27 GW, ja vuoden 2021 lopussa 1000 GW 
(offshore 75 GW), (kuva 25). Nopeinta kasvun ennakoidaan olevan Kaakkois-Aasiassa, Euroopassa 
ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Aasiassa kapasiteetin ennakoidaan nousevan noin 189 GW (josta 
Kiina 145 GW) vuoden 2016 lopussa. Euroopassa asennettua tuulivoimaa olisi 170 GW, Pohjois- ja 
Etelä-Amerikassa 126 GW ja muualla maailmassa 26 GW. Vuotuiset investoinnit koko maailmassa 
kasvaisivat nykyisestä 42 GW 68 GW vuonna 2016 ja 120 GW vuonna 2021. Euroopan kasvu olisi 
vakaata: 18,8 GW/vuosi vuonna 2016, ja 22,6 GW vuonna 2021. Muiden markkinoiden kasvu olisi 
nopeaa: 

 Pohjois- ja Etelä-Amerikka: 17,4 GW vuonna 2016, ja 30,5 GW vuonna 2021 
 Aasia 29,6 GW vuonna 2016, ja 53,7 GW vuonna 2021 
 Muu maailma 2,5 GW ja 12,6 GW (kuva 26). (BTM Consult 2012b)  

 

 
Kuva 25: Tuulivoiman kumulatiivinen kasvuennuste maailmassa 2012-2021 (BTM Consult 2012b) 

 
Tuulivoimaliiketoiminnan arvon ennustetaan olevan yli 56 miljardia euroa vuonna 2012, nousten 86 
miljardiin euroon vuonna 2016. Tuuliturbiinien yksikköhintojen arvioidaan laskevan lähivuosina 
noin 2,5 % vuosittain johtuen muun muassa suuruuden ekonomiasta, haasteellisesta 
taloustilanteesta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä kiristyvästä kilpailusta johtuen muun 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1990 2011 2016 2021

M
W

Prediction Forecast Existing capacitySource: BTM Consult - A Part of Navigant -
March 2012

Actual 1990-2011   Forecast 2012-2016   Prediction 2017-2021



42 
 

muassa aasialaisten turbiinitoimittajien lisääntyvästä aktiivisuudesta länsimarkkinoilla. Hintatason 
arvioidaan pysyvän vakaana Kiinan tuulivoimamarkkinoilla. (BTM Consult 2012b) 
 

 
Kuva 26: Tuulivoiman investoinnit (kumulatiivinen MW) markkina-alueittain vuoteen 2021 (BTM Consult 2012b) 

 
Osana kokonaismarkkinaa arktinen tuulivoima (onshore ja offshore) Pohjois-Amerikassa, Pohjois-
Euroopassa ja Kiinassa on potentiaalinen kasvualue. BTM Consult (2008) mukaan vuoden 2008 
noin 1500 MW markkina kasvaisi 13,5 GW ja 15 Mrd euroon vuonna 2020. Tästä kylmien 
olosuhteiden osuus olisi 10 GW ja jäätävien alueiden osuus 3,5 GW. (Teknologiateollisuus 2012) 
 

5.2 Offshore markkinakehitys 
 
Merituulivoiman ennakoidaan kasvavan nopeasti 2012-2020. Nykyinen asennettu 
kokonaiskapasiteetti (4 GW) kasvaisi ennusteiden mukaan 27 GW vuoden 2016 lopussa, josta 
Euroopassa 20 GW, ja globaali asennettu kapasiteetti olisi 75 GW vuonna 2020 pääosin Euroopassa 
ja Aasiassa, etenkin Kiinassa (kuva 27) Merituulivoiman yleistymisen suurimpana haasteena 
voidaan pitää sen aiheuttamia suuria investointi- ja käyttökuluja, jotka sijainnista riippuen ovat noin 
kaksinkertaiset maatuulivoimaan verrattuna. Offshoren kilpailukykyä kuitenkin parantaa ennakoitu 
noin 30 % kustannusten lasku lähivuosien aikana. Offshore liiketoimintaverkoston tulee myös 
kehittyä, ja esimerkiksi perinteisellä öljy- ja kaasutoimialalla onkin offshore osaamista, mutta 
esimerkiksi asennuksissa tarvittava aluskanta on merkittävä haaste. Merituulivoiman liittäminen 
sähköverkkoon edellyttää merkittäviä investointeja, ja suurjännitetasavirtakaapeleiden (HVDC) 
laskuun kykenevistä aluksista ja osaamisesta on pulaa. Ennustettava, pitkäjänteinen säännös-, 
lupakäytäntö- ja tukipolitiikka niinikään puuttuu joiltakin markkina-alueilta. (BTM Consult 2012b; 
BTM Consult 2010)  
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Kuva 27: Offshore markkinakehitys 2020 mennessä (BTM Consult 2010) 

 
Euroopassa eniten merituulivoimaan investoivat lähitulevaisuudessa Saksa ja Iso-Britannia, mutta 
myös Hollanti, Ruotsi, Belgia, ja Ranska tulevat olemaan merkittäviä merituulivoimaan investoijia. 
Johtavien offshore turbiinitoimittajien (Siemens, Vestas) ohella iso joukko haastajia on kehittänyt 
entistä isompia, nimenomaan merituulivoimalle soveltuvia laitteita. Tällä hetkellä suurimmat 
toimivat turbiinit ovat 6-7 MW kokoluokassa. Isojen turbiinien avulla pyritään pienentämään 
investointi-, huolto- ja käyttökuluja, ja näin laskemaan tuotetun energian hintaa. Offshore 
olosuhteissa myös korostuu turbiinien luotettavuus, mihin pyritään muun muassa käyttämällä 
enenevässä määrin niin sanottuja suoraveto (DD) generaattoreita, jolloin vältytään vaihteiston 
käytöltä turbiinissa.  Generaattoreista on nykyisin noin viidennes suoravetogeneraattoreita ja 
suhteellinen osuus on suurempi offshore tuulivoimassa. Muun muassa logistisista syistä isoissa 
offshore turbiineissa saatetaan tulevaisuudessa ryhtyä käyttämään enemmän myös kaksilapaisia 
roottorisiipiä vallitsevan kolmisiipisen rinnalla. (BTM Consult 2012b; BTM Consult 2010) 
Merituulivoima todennäköisesti siirtyy tulevaisuudessa myös enemmän 20/20 alueelta (enintään 20 
km rannikolta / syvyys enintään 20 m) 60/60 alueelle (enintään 60 km rannikolta / syvyys enintään 
60 m), mikä yhdessä suurempien tuulivoimaprojektien kanssa lisää hankkeiden haastavuutta (BTM 
Consult 2012b; EWEA 2009b). 
 

5.3 Suomen tuulivoimamarkkinan kehitys 
 
Vuonna 2011 Suomeen ei asennettu yhtään lisää tuulivoimakapasiteettia ja näin ollen asennettu 
kumulatiivinen kapasiteetti oli edelleen 197 MW ja 130 tuulivoimalaitosta vuoden lopussa (Suomen 



44 
 

Tuulivoimayhdistys 2012). Vuoden 2012 kuluessa uutta kapasiteettia asennettiin noin 90 MW ja 
vuoden lopussa laitoksia oli 163 kpl yhteisteholtaan 288 MW (Suomen Tuulivoimayhdistys 2013). 
Vertailun vuoksi EU:n jäsenmaissa asennettiin 9616 MW uutta tuulivoimakapasiteettia vuonna 
2011 kokonaiskapasiteetin noustessa 93957 MW (EWEA 2011). Merkittävin osa Suomen 
tuulivoimaloista on keskittynyt rannikkoseudulle, jossa sijaitsevat myös seitsemän yli 10 MW 
tuulipuistoa: 

 Tornio 28,8 MW 
 Kemi 33 MW 
 Oulunsalo 10, 3 MW 
 Raahe 20,7 MW 
 Pori 19,6 MW 
 Lemland 13,8 MW 
 Hamina 12 MW  

 
Asennetusta kapasiteetista eniten (73 MW, 37 %) on toimittanut Winwind, joka on toimittanut 
asiakkaille yhteensä 33 yhden ja kolmen MW turbiinia.  Seuraavaksi eniten on asennettu Siemensin 
(35 %), Enerconin (14 %), ja Vestaksen (9 %) turbiineja. (Stenberg & Holttinen 2011) 
 
Suomen ilmasto- ja energiastrategian mukainen tavoite on 2500 MW tuulivoimakapasiteettia ja 6 
TWh:n sähköntuotanto vuonna 2020. Tätä tavoitetta tukemaan otettiin vuonna 2011 käyttöön 
syöttötariffi, jolla tuulivoimalle maksetaan 83,5 €/MWh takuuhintaa enintään 12 vuotta. Korotettua 
105,3 €/MWh takuuhintaa voidaan maksaa enintään kolme vuotta vuoden 2015 loppuun asti. 
(Stenberg & Holttinen 2011) Huomioiden muun muassa tuulivoimahankkeiden pitkät 
suunnitteluajat ja lupakäytännöt sekä nykyinen taloustilanne vuoden 2020 tavoitetta voidaan pitää 
haastavana, mutta tämä uusiutuvan energian lisäämistä ja työllisyyttä tukeva tavoite on vielä 
mahdollista saavuttaa.  
 
Suomen Tuulivoimayhdistyksen (2012) mukaan syöttötariffi, tuuli-atlas, jossa tuulivoimalle 
suotuisat alueet on kartoitettu sekä keventyvä luvitusbyrokratia vauhdittavat tuulivoimainvestointeja 
lähivuosina. Vuoden 2012 alussa Suomessa oli julkaistu tuulivoimahankkeita kaikkiaan 7800 MW, 
josta merituulivoimaa 3000 MW. Aiempien selvitysten mukaan potentiaalisia paikkoja sekä 
onshore että offshore tuulivoimapuistoille olisi kaiken kaikkiaan jopa 15 GW (Windpower Monthly 
2011). Tarastin (2012) mukaan alustavat suunnitelmat ja kaavoitukset eivät kuitenkaan tarkoita 
tuulivoiman rakentamista, vaan investointeja rajoittavat muun muassa paikallinen hyväksyttävyys, 
lento- ja melurajoitukset, puolustusvoimien tarpeet, etäisyydet liikenneväylistä sekä vaikutukset 
linnustoon. Tavoitteen mukainen 2500 MW:n kapasiteetti tarkoittaisi arviolta yli 800 tuulivoimalaa 
ja noin neljän miljardin euron investointeja, jotka työllistäisivät 25000 henkilöä Suomessa vuonna 
2020. Lisäksi tuontienergialasku vähenisi 300 MEUR ja vientitulot voisivat lisääntyä 3 miljardia 
euroa. (Tarasti 2012) Mikäli suomalainen teollisuus onnistuisi kasvuskenaarion mukaisesti lisäksi 
kasvattamaan markkinaosuuksiaan esimerkiksi kasvavilla arktisen tuulivoimateknologian 
markkinoilla, se voisi merkitä jopa 12-14 Mrd. € liikevaihtoa teknologiateollisuudelle, josta viennin 
arvo olisi 12 Mrd. € vuonna 2020 (Teknologiateollisuus 2012). Tällainen kasvuskenaario on erittäin 
haasteellinen ja edellyttäisi myös globaalin markkinakasvun kiihtymistä, suomalaisen 
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tuulivoimaklusterin syntymistä, ja onnistuneita strategiavalintoja kotimaisilta toimijoilta. 
Todennäköisempää positiivisessakin kasvuskenaariossa on maltillisempi liiketoiminnan kasvu ja 
työllisyyden kehitys. 
 
Lähitulevaisuudessa vuonna 2013 valmistuu esimerkiksi Lappeenrannan Muukkoon Tuulisaimaa 
Oy:n 21 MW tuulipuisto, jonka turbiineiksi tulevat ranskalais-espanjalaisen Alstomin 3 MW laitteet 
(Tuulisaimaa 2012). Kaiken kaikkiaan vuoden 2012 alkupuolella oli rakenteilla tai valmisteltiin 
rakentamista yli 150 MW (180 MW) kapasiteetille 17 hankkeessa. Samaan aikaan lupamenettelyssä 
oli 15 hanketta ja 459 MW. (Suomen Tuulivoimayhdistys 2012) 
 

5.4 Suomalainen potentiaali tuulivoimateknologiassa 
 
Tuulivoima-alan trendejä ovat pyrkimys entistä suurempiin turbiineihin varsinkin offshore 
puistoissa ja toisaalta entistä suurempien roottoreiden ja korkeampien tornien hyödyntäminen 
sisämaan tuulipuistokohteissa. EU:n kuudennessa puiteohjelmassa toteutettu Up-wind projekti tutki 
turbiinien skaalaamista jopa 20 MW teholle tulevaisuuden offshore puistoissa.  Projektin tulosten 
perusteella asetettu 20 MW turbiinikoko on mahdollista tiettyjen avainteknologioiden kehityksen 
myötä. Keskeisin osa-alue on siipien kehittäminen sekä niihin kohdistuvien voimien nykyistä 
parempi hallinta (Upwind 2011). 
  
Matalatuulisemmat alueet ovat uusi kiinnostuksen kohde johtuen mm. merituulivoiman korkeista 
kustannuksista. Uusimpia esimerkkejä tehokkaista III-luokan turbiinista ovat Nordexin N117 ja 
Alstomin ECO122, joilla päästään korkeisiin tuotantolukuihin jo 6 m/s keskituulennopeudella 
(Nordex 2012, Alstom 2012). Taustalla ovat nykyistä korkeat tornit ja suuremmat 
roottorihalkaisijat. Nordex lupaa näissä olosuhteissa 3500 h huipunkäyttöaikaa, kun tällä hetkellä 
Suomen parhaat puistot pääsevät 3000 h huipunkäyttöaikoihin.  Suomen sisämaasta löytyy runsaasti 
alueita, joissa tuulen keskinopeus on 6 – 7 m/s, näissä olosuhteissa Nordexin uusi turbiinitekniikka 
nostaa tuotantomääriä ja myös kannattavuutta merkittävästi, mikäli turbiinin hinnoittelu on 
vertailukelpoinen nykyisiin markkinahintoihin.   
 
Merituulivoimaloiden kehitystyötä tullaan todennäköisesti jatkamaan Euroopassa. Mikäli 
suomalaiset haluavat olla mukana tulevaisuuden offshore tuulivoimateknologian kehityksessä, tulisi 
suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten pyrkiä aktiivisesti mukaan eurooppalaisiin 
tutkimushankkeisiin.  Yrityspotentiaalia löytyy esim. telakkateollisuudesta ja tuulivoimaklusterin 
suurimmista yrityksistä. Tutkimuslaitoksista ainakin LUT ja VTT ovat rakentaneet 
tuulivoimaosaamista, joka olisi kytkettävissä eurooppalaisiin tutkimushankkeisiin.  
 
Maatuulivoimassa keskeisiä haasteita ovat pitemmät siivet ja korkeammat tornit. Näiden 
kehityksessä suomalaisten osaaminen liittyy lähinnä tornien teräsrakenteisiin. Siipiteknologiaa ei 
Suomessa ole kehitetty. Mielenkiintoinen tutkimuskohde on myös puukomposiiteista tehdyt tornit, 
mikä voisi tarjota Suomen mekaaniselle puunjalostusteollisuudelle uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia. Siipiteknologiassa suomalaisten on vaikea saavuttaa kilpailukykyistä konseptia, 
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mikäli se perustuu nykyisenkaltaisiin ratkaisuihin.  Täysin uudenlainen materiaaliteknologia 
saattaisi muuttaa asetelmaa suomalaisten eduksi. 
 
VTT:n tutkimus arktisen tuulivoiman teknologiassa voi tarjota suomalaisyrityksille 
erityisosaamista, joilla olisi luotavissa kilpailuetua kylmien talviolosuhteiden turbiinimarkkinoille. 
LUT tutkii arktisia teräsrakenteita yhteistyössä venäläisten tutkimuslaitosten kanssa. Yhdistämällä 
näitä osaamisia olisi mahdollista luoda kylmien olosuhteiden turbiiniteknologiaan kilpailukykyistä 
teknologiaa. 
 
Suomalaisyrityksistä parhaiten maailmanlaajuisessa kilpailussa ovat menestyneet voimansiirtoon ja 
sähkötekniikkaan keskittyneet yritykset Moventas ja ABB.  The Switch on myös kyennyt 
murtautumaan kansainvälisille markkinoille generaattori- ja tehonmuokkainteknologiallaan 
huolimatta yrityksen suhteellisen pienestä koosta (liikevaihto n. 100 M€ 2011). Voimansiirron ja 
sähkökäyttöjen alueella Suomessa on vankat perinteet mm. paperikoneiden pitkän kehityshistorian 
myötä, tämä luo edellytykset myös uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiselle. 
Tehonmuokkainten sisältämä haastava tehoelektroniikka sekä automaatio- ja säätöohjelmistot 
suojaavat sähkötekniikan tekijöitä myös kilpailulta, jossa teknologia pyritään kopioimaan ja 
tuottamaan alkuperäistä tuotetta halvemmalla. 
 
Eräs uusi teknologia tuulivoimassa on tuulen etämittauksen hyödyntäminen turbiinin säädössä. 
Vaisalan tutkatekniikkaa voitaisiin hyödyntää tämän tyyppisten ratkaisujen kehittämiseksi. Tutkien 
hyödyntäminen on esitelty IEA Windin vuosiraportissa (IEA Wind 2011). 
 

5.5 Kotimaisen teollisuuden liiketoimintamahdollisuudet 
 
Suomalaisen tuulivoimaosaamisen ja työllisyyden kannalta keskeistä on, että Suomen ilmasto- ja 
energiastrategian mukaiset tuulivoimainvestoinnit saataisiin viipymättä käyntiin, ja 
investointiympäristö säilyisi suotuisana ja ennustettavana. Tuulivoiman syöttötariffi tukee 
tuulivoiman taloudellista kannattavuutta lähitulevaisuudessa, mutta tuulivoimarakentamisen 
rajoituksia ja esteitä tulee myös merkittävästi purkaa tai lieventää. Tarastin (2012) mukaan 
merkittävä osa tuulivoiman nykyisistä esteistä on poistettavissa, toimivia malleja voi hakea 
lähialueiltamme esimerkiksi Tanskasta ja Saksasta. ”Työpaikkoja syntyy niihin maihin joissa 
tuulivoimaa rakennetaan”. Esimerkiksi 100 MW tuulivoimapuisto työllistää 1180 htv, josta 
suunnittelu- ja rakentamisvaihe kolmanneksen ja 20 vuoden käyttö- ja kunnossapito kaksi 
kolmasosaa (800 htv). Mikäli kotimarkkinat kehittyisivät kasvuskenaarion mukaan erittäin 
suotuisasti (3 GW vuonna 2020) ja suomalainen teollisuus onnistuisi yli kaksinkertaistamaan 
markkinaosuutensa (7 %) globaaleista markkinoista, tuulivoimateollisuus voisi työllistää jopa 
30000 henkilöä vuonna 2020 nykyisten noin 2000 sijasta. (Teknologiateollisuus 2012) 
 
Suomesta löytyy tuulivoiman eri sektoreilta huippuosaamista, mutta kokonaisvaltaista 
tuulivoimaklusteria meillä ei ole. Sellaisen rakentaminen tai rakentuminen vie aikaa, ja edellyttäisi 
selkeän veturiyrityksen olemassaoloa. Tuuliturbiinien kokonaistoimituksista yleensä vastaava 
turbiinivalmistaja olisi luonteva veturiyritys, mutta kotimaiset turbiinivalmistajat ovat 
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kansainvälisesti pieniä, ja muun muassa taloustaantuman johdosta kärsivät tilausten puutteesta. 
Kotimaisille turbiinivalmistajille, kuten muillekin tuulivoima-alan toimijoille olisi ensisijaista, että 
kotimaiset investoinnit käynnistyisivät täysipainoisesti. Tämä tarkoittaisi paitsi 
liiketoimintamahdollisuuksia, niin kumuloituvaa osaamista ja ennen kaikkea referenssejä 
kansainvälistä kilpailua silmälläpitäen.  
 
Suomalaisten turbiinivalmistajien kilpailukykyisin businessalue löytynee erityisosaamisesta, kuten 
esimerkiksi arktisesta tuulivoimasektorista. Mahdollisesti liittoutumalla tai jonkin johtavan 
turbiinivalmistajan tytäryrityksenä suomalainen niche markkinoille erikoistunut turbiinivalmistus 
voisi menestyä tulevaisuuden kovenevassa kilpailussa. Joka tapauksessa turbiinivalmistajien 
(Winwind ja Mervento) resursseja on tavalla tai toisella vahvistettava, jotta yritykset selviäisivät 
lähitulevaisuuden yli. Kilpailu päämarkkinoilla johtavien turbiinivalmistajien kanssa tuskin tuo 
menestystä, sillä näiden resurssit ja referenssit ovat ylivertaiset ja osaaminenkin osin suomalaisia 
edellä. 
 
Suomalaista huippuosaamista edustavat muun muassa generaattoreita ja taajuusmuuttajia 
valmistavat ABB ja The Switch, taajuusmuuttajien valmistaja Vacon, muun muassa 
säähavaintolaitteita valmistava Vaisala, kaapelivalmistaja Prysmian sekä vaihteistovalmistaja 
Moventas. Yhtiöiden markkina-alue on globaali, ja etenkin ABB:n ja Prysmianin resurssit mittavat. 
Yhtiöillä on edellytykset menestyä jatkossakin kansainvälisesti tuulivoimaliiketoiminnan 
komponenttien ja systeemien toimittajina, ja esimerkiksi Prysmianin merikaapeleilla on merkittävät 
mahdollisuudet kasvavilla Euroopan offshore markkinoilla. Moventaksen täytyy vahvistaa yhtiön 
taloutta ja kilpailukykyä. Kansainvälistymisen haasteena voi pitää johtavien turbiinitoimittajien jo 
osin vakiintuneita komponenttitoimittajasuhteita. 
 
Muun muassa paperikonevalmistuksen, muun konerakennuksen ja meriteollisuuden johdolla 
Suomeen on vuosikymmeniä sitten syntynyt vahva konepajaosaaminen ja alihankinta-
/sopimusvalmistusverkosto. Alihankkijoista esimerkiksi Holming, Componenta, Häkkinen Group ja 
Metso Foundries palvelevat tuulivoimateollisuutta. Osa yhtiöistä toimii kansainvälisesti, ja 
vähentynyt paperikoneiden kysyntä sekä vaihteleva meriteollisuuden kysyntä ovat avanneet 
yrityksille lisää mahdollisuuksia palvella tuulivoimateollisuutta, etenkin Suomessa ja lähialueilla. 
Alihankkijoiden kansainvälistymisen haasteina ovat muun muassa Suomen syrjäinen sijainti 
Euroopan päämarkkinoilta, ja päämiesten jo osin vakiintuneet toimittajaverkostot. Nämä seikat 
haitannevat alihankkijoita / materiaalitoimittajia jopa enemmän kuin komponenttitoimittajia. 
 
Tuulivoiman rakentamista, käyttöä ja kunnossapitoa tekevät yritykset, kuten YIT, Empower ja Eltel 
omaavat kyvyn toimia etenkin Suomessa ja lähialueilla. Konsultti- ja suunnitteluyhtiöt kuten Pöyry 
ja Ramboll kykenevät toimimaan myös kansainvälisesti, kuten myös tutkimusta tekevät VTT ja 
Ilmatieteen laitos.  
 
Merkittävää uutta potentiaalia edustaa telakkateollisuus, ennen muuta STX Finland. STX 
konsernissa osataan erikoislaivojen tekeminen, se omistaa turbiinivalmistajan STX Windpower ja 
strategiana on tulla merkittäväksi tuulivoimatoimijaksi. Offshore  perustukset ja tornit voisivat 
luontevasti olla omaa tuotantoa turbiinivalmistuksen, tuulipuistojen käytön ja kunnossapidon sekä 
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erikoislaivojen ohella. STX Finlandilla olisi potentiaalia toimia suomalaisen tuulivoimateollisuuden 
veturiyrityksenä, mutta yrityksen rahoitustilanne ja kilpailukyky edellyttävät kuitenkin 
vahvistamista.  Technip Groupilla on niinikään potentiaalia offshore tuulivoiman perustusten ja 
erikoislaivojen toimittamisessa sekä logistiikassa. Rautaruukki puolestaan voi toimittaa muun 
muassa ristikkorakenteisia torneja ja Parma hybriditorneja tuulivoimateollisuudelle. Taulukossa 15 
on esitetty kotimaisen teollisuuden vahvuuksia / mahdollisuuksia ja heikkouksia / uhkia. 
 

Taulukko 15: Suomalaisen tuulivoimateollisuuden vahvuuksia ja heikkouksia 

Ala Yritys Päätuotteet Vahvuudet Heikkoudet 
Turbiini- 
valmistajat 

Winwind 
Mervento 

Turbiinit 
Turbiinit 

Arktinen osaaminen 
Arktinen osaaminen 

Rajalliset resurssit / 
heikko talous / 
päämarkkinat jaettu 

Komponentti- 
toimittajat 

ABB 
 
Prysmian 
Vacon 
 
Vaisala 
The Switch 
 
Moventas 
 
STX Finland 
 
Technip 
Rautaruukki 

Generaattorit / 
tehonmuokkaimet 
Kaapelit 
Taajuusmuuttajat / 
moduulit 
Säähavaintolaitteet 
Generaattorit / 
tehonmuokkaimet 
Vaihteistot 
 
Offshore 
 
Offshore 
Tornit 

Johtava toimija / 
kansainvälisyys / vahva 
konserni  
Kansainvälisyys / teknologia 
 
Teknologia 
Teknologia 
 
Teknologia 
 
Teknologia / kansainvälisyys 
/ konserni 
Kansainvälisyys / konserni 
Teknologia / resurssit 

 
 
 
Rajalliset resurssit 
 
Rajalliset resurssit 
Rajalliset resurssit 
 
Rajalliset resurssit / 
heikko talous 
Uusi toimija alalla/ 
heikko talous 
Uusi toimija 
Uusi toimija 

Alihankkijat ja 
materiaali- 
toimittajat 

Componenta 
Metso 
Häkkinen 
Holming 

Konepajatuotteet / 
valut 

Kansainvälisyys / resurssit 
 
Teknologia 
Teknologia 

Päämarkkinat kaukana 
/ toimittajat valittu 

Rakentaminen, 
käyttö ja 
kunnossapito 

YIT 
Empower 
Eltel 

Rakentaminen / 
kunnossapito 

Resurssit 
Teknologia 
Teknologia 

Toiminta 
lähimarkkinoilla / 
rajallinen kokemus 

Konsultointi, 
suunnittelu ja 
tutkimus 

Pöyry 
Ramboll 
VTT 

Konsultointi / 
suunnittelu 
Tutkimus 

Kansainvälisyys / resurssit 
Know-how / resurssit 

Rajallinen kokemus 
alasta 

 
Tuulivoimateollisuus kasvanee varsin nopeasti ainakin seuraavan vuosikymmenen ajan, vaikka 
taloudellinen taantuma kehittyneissä talouksissa saattaakin hidastaa kehitystä. Poikkeuksellisen 
pitkällä elinkaarellaan tuulivoimateollisuus alkaa kuitenkin vähitellen kypsyä, mikä tarkoittaa muun 
muassa alan keskittymistä ja vallitsevien teknologioiden syntyä. Todennäköisimmät 
menestysmahdollisuudet ovat alalla jo merkittävässä asemassa olevilla resursseiltaan vahvoilla ja 
kansainvälisillä yrityksillä. Monialayritykset kestänevät pelkästään tuulivoima-alaan keskittyneitä 
yrityksiä paremmin esimerkiksi monilla markkinoilla esiintyneet muun muassa lyhytjänteisestä 
valtioiden tukipolitiikasta aiheutuneet voimakkaat tuulivoimaliiketoiminnan vaihtelut. 
Erikoistuminen ja uudet radikaalit innovaatiot voivat tuoda tuulivoimaliiketoimintaan täysin uusia 
toimijoita tai muuttaa nykyisten yritysten kilpailuasetelmia. 
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tuulivoima on eräs merkittävimpiä uusiutuvan energian tuotantomuotoja maailmanlaajuisesti. 
Erityisesti pohjoisilla leveysasteilla, joissa auringon säteilyteho on pieni talvikuukausina, 
tuulivoima on  tärkein päästötön uusiutuvan energian tuotantomuoto. Tuulivoimakapasiteetin 
ennustetaan lisääntyvän tulevalla vuosikymmenellä jo vuoteen 2016 mennessä kaksinkertaiseksi 
nykytilaan verrattuna. Maailmanlaajuinen talouslama on hidastanut hetkellisesti kehitystä, mutta 
energian kulutuksen voidaan olettaa lisääntyvän ja hinnan nousevan tämän vuosikymmenen aikana 
maailmantalouden taas elpyessä.   
 
Tuulivoimamarkkinat kasvavat voimakkaimmin Aasiassa, erityisesti Kiinassa, mikä parantaa 
aasialaisten turbiinivalmistajien liiketoiminnan ja teknologian kehitystä. Lähivuosina aasialaisten 
lisääntyvä teknologiaosaaminen ja hintakilpailukyky saattaa merkitä myös länsimarkkinoiden 
uusjakoa. Kiinalainen Goldwind on noussut jo toiselle sijalle Vestaksen jälkeen, ja kaikkiaan 
kymmenen suurimman turbiinivalmistajan joukossa on jo neljä kiinalaisyritystä. Toistaiseksi 
kiinalaisyritykset toimivat pääosin kotimaassaan, mutta merkkejä niiden suuntautumisesta 
ulkomaisille markkinoille on jo havaittavissa.  Patentit ja teollisoikeudet tulevat myös näyttelemään 
tärkeää osaa kilpailtaessa markkinaosuuksista eri maissa.  
  
Kustannustehokas turbiinivalmistus vaatii suuria tuotannollisia investointeja, joilla 
yksikkökustannuksia pyritään alentamaan. Suurten kappaleiden työstö ja valmistus on kallista ja 
erikoistekniikoita vaativaa, minkä vuoksi liiketoiminnassa on päästävä suuriin valmistusmääriin. 
Tämä tulee vaikuttamaan alan keskittymiseen suurten toimijoiden käsiin. 
 
Viime vuodet ovat osoittaneet tuulivoima-alan olevan suhdanneherkkää. Alan suurin yritys Vestas 
kärsii kannattavuusongelmista ja joutuu karsimaan toimintaansa ja lopettamaan tehtaitaan eri 
puolilla maailmaan. Myös Kiinassa alan ylitarjonta saattaa johtaa yritysjärjestelyihin lähivuosina. 
Samalla kiinalaisten motivaatio pyrkiä länsimarkkinoille kasvaa entisestään. Energiatekniikan 
monialayritykset, kuten Siemens tai GE Energy, ovat pystyneet tasaamaan 
tuulivoimaliiketoiminnan vaihtelua muilla liiketoimintasektoreilla toisin kuin tuulivoimaan 
keskittyneet turbiinivalmistajat.  
 
Suomalaiset turbiinivalmistajat ovat pieniä ja melko tuntemattomia maailmanmarkkinoilla. 
Tuulipuistorakentamisessa merkittävin yksittäinen päätös on turbiinivalmistajan valinta. Keskeiset 
kriteerit ovat turbiinin hinta, teknologian suorituskyky ja luotettavuus, huoltokustannukset sekä 
turbiinivalmistajan luotettavuus ja vakavaraisuus. Asetelma suosii suuria yrityksiä, joilla on 
näyttöjä sekä teknologiansa että palveluorganisaationsa suhteen. Suomalaisten turbiinivalmistajien 
teknologia on lähtökohtaisesti hyvää, mutta yritysten uskottavuus vahvana ja pitkäaikaisena 
kumppanina ei ole samaa tasoa kuin suurilla toimijoilla. Erikoistumalla kapeampaan 
markkinasegmenttiin pienemmätkin turbiinivalmistajat voivat menestyä rajatussa markkinassa. Eräs 
tällainen mahdollisuus on kylmien olosuhteiden turbiinitekniikka, johon Suomessa on olemassa 
myös tutkimuslaitososaamista.  
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Parhaiten suomalaiset yritykset ovat menestyneet tuuliturbiinien voimansiirron ja sähkötekniikan 
alueilla. Menestys perustuu vuosikymmenten aikana kehitettyyn osaamiseen vaihteistojen ja 
pyörimisnopeussäädettyjen sähkökäyttöjen alueilla. Yrityksistä ABB menestyy parhaiten mm. 
monialaisuutensa vuoksi, erityisesti Moventas on kärsinyt tuulivoima-alan suhdannevaihteluista, 
myös The Switch on joutunut supistamaan toimintaansa tuulivoimamarkkinoiden hidastuessa. 
 
Turbiinivalmistajista Winwind on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, millä on ollut merkittävä 
hidastava vaikutus suomalaisen tuulivoimaklusterin kehitykselle. Osalle teollisuuden toimijoista 
Winwind on ollut ainoa asiakas, jolloin niidenkin toiminta tuulivoimasektorilla on hiipunut tilausten 
puutteesta. Uusi turbiinivalmistaja Mervento ei ole toistaiseksi kehittynyt alan veturiyritykseksi. 
Turbiinimarkkinat ovat äärimmäisen kilpaillut ylikapasiteetin vuoksi, jolloin uusien yritysten tulo 
markkinoilla on erittäin haastavaa.  
 
Suomessa on tuulivoimaan liittyvää osaamista ja valmistuskapasiteettia, mutta veturiyrityksen puute 
pitää toiminnan hajanaisena. Huippuosaamista on kapeilla sektoreilla, kuten vaihteistoissa, 
generaattoreissa, tehonmuokkaimissa, tutkatekniikassa ja teräsrakenteissa. Maailmanlaajuisesti 
tuulivoima-ala kasvanee tällä vuosikymmenellä yli kolminkertaiseksi ja työllistää yhä enemmän 
ihmisiä. Mikäli Suomen teollisuuden halutaan osallistuvan alan kehitykseen ja tulevaisuuden 
liiketoimintaan, on luotava pitkäjänteinen strategia, joilla Suomen teknologiaosaamista vahvistetaan 
valituilla tuulivoimateknologia alueilla.      
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Liitteet 
 

Liite 1: Turbiinien sähkötekniikka  
 
Sähkömekaaninen energianmuunto tapahtuu vaihteiston ja generaattorin sekä generaattoriin kytketyn tehonmuokkaimen 
avulla. Roottorit pyörivät koosta riippuen 10-30 rpm (kierrosta minuutissa). Vakiintuneissa ratkaisuissa 
tuuligeneraattoreiden tyypillinen pyörimisnopeusalue on 1000-2000 rpm. Siksi turbiineissa sovelletaan useimmiten 
kolmiportaista vaihteistoa, jolla roottorin pyörimisnopeus nostetaan jopa 100-kertaiseksi ennen generaattoriin 
kytkeytymistä.   
 
Roottorin pyörimisnopeuden vaihtelu aiheuttaa myös generaattorin pyörimisnopeuden vaihtelun tuulen nopeuden 
vaihdellessa. Toisin kuin esim. vesivoimalaitoksissa, tuuligeneraattoria ei nykyisin kytketä suoraan verkkoon. 
Tuuligeneraattorin taajuuden vaihtelun vuoksi generaattorin ja sähköverkon väliin tarvitaan tehonmuokkain, joka 
muodostuu useammasta taajuusmuuttajasta. Kaksi päätyyppiä markkinoilla ovat DF-generaattorijärjestelmä, kuva 28  
(Double fed induction generator) ja PM-generaattorijärjestelmä kuva 29 (Permanent magnet synchronous generator).    
 

 
Kuva 28: DF-generaattorijärjestelmä, jossa vain osa generaattoritehosta siirretään tehoelektroniikan välityksellä 

verkkoon. (Müller&al 2002) 
 
 



57 
 

 
Kuva 29: PM-generaattorijärjestelmä, jossa sovelletaan täystehoelektroniikkaa. (Müller&al 2002) 

 
Perinteisesti turbiineissa on sovellettu DF-konseptia. Lähtökohta sille on ollut vakiintunut induktiomoottoreihin 
perustuva sähkökonetekniikka, jota on sovellettu laajasti teollisuussovelluksissa. Kilpaileva, uudempi teknologia 
perustuu kestomagneettigeneraattoreihin, joita on kehitetty suurille tehoille aktiivisesti 2000-luvun alusta lähtien. 
Kestomagneettikone edellyttää, että kaikki sähköteho siirretään verkkoon tehoelektroniikan läpi. Kestomagneettikoneet 
ovat kuitenkin kasvattaneet suosiotaan tuulivoimakäytöissä mm. siksi, että ne voidaan suunnitella myös hyvin matalille 
pyörimisnopeuksille, jolloin vaihteistoa ei tarvita tai se voidaan toteuttaa hyvin matalalla välityssuhteella, esim. 1:6, 
joka mahdollistaa 1-portaisen vaihteiston soveltamisen.  Liiketoiminnallisesti DF- ja PM-teknologioilla on myös 
merkittävä ero. DF-teknologia on pääosin teollisuuden sähkökäytöistä modifioitua tekniikkaa, kun taas PM-
teknologiassa generaattori on lähes poikkeuksetta tuulivoimakäyttöön räätälöity ratkaisu. Molempien teknologioiden 
edellyttämä tehonmuokkainosa perustuu edelleen teollisuustaajuusmuuttajien perustekniikkaan, mutta sisältää runsaasti 
tuulivoimakäyttöihin liittyvää ohjausohjelmistoa ja lisälaitteita, joita teollisuuskäytöissä ei tarvita. 
 
Suomalaiset turbiinivalmistajat, sekä WinWind Oy että Mervento Oy,  käyttävät molemmat 
kestomagneettigeneraattoreita ja täystehoelektroniikkaa. WindWindin teknologia perustuu yksiportaiseen vaihteistoon 
ja PM-generaattoriin, kun taas Mervento soveltaa suoravetoista PM-generaattoria yhdistettynä täystehoelektroniikkaan. 
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Liite 2: Pääkomponenttien valmistusteknologiat ja suomalaiset valmistajat 
 
Tornit 
 
Torni on tuulivoimalan kallein yksittäinen komponentti. Tornien rakenneratkaisut riippuvat tuulivoimalatyypistä, 
napakorkeudesta ja tuulien voimakkuudesta.  Seuraavassa esitellään eri tornityypit ja niiden valmistus sekä 
suomalaisyhtiöitä, joilla on tornin valmistukseen liittyvää liiketoimintaa ja osaamista.  
 
Teräsvaijereilla tuetut tornit 
Pienissä voimaloissa (10-250KW) tornit ovat teräsvaijereilla tuettuja teräsputkirakenteita. Näiden tornien etuina ovat 
keveys, edullinen hinta ja helppo kuljetettavuus. Haittana on, että asennus vaatii suhteellisen suuren peruslaatan. 
 
Teräsputkitornit 
Teräsputkitorni on nykyään yleisimmin käytetty tornityyppi. Tornit koostuvat sylinterimäisistä ja kartionmuotoisista 
osista. Terästornit valmistetaan segmentistä (2-5 kpl), joiden pituus vaihtelee 20-30 metriin. Vaikka terästornit näyttävät 
yksinkertaisilta, vaatii niiden valmistus monen eri valmistustekniikan hallintaa. Kuoren valmistus koostuu monesta 
työvaiheesta, joissa pitää hallita paksujen levyjen, suurten kuorihalkaisijadimensioiden sekä tarkkojen satulapintojen 
liitoksien valmistus ja erityisesti hitsaus. 
 
Tornit valmistetaan paksuista teräslevyistä. Levyt leikataan segmenteiksi, mankeloidaan ja hitsataan yhteen. Lisäksi 
tehdään torniin tulevat muut varustelut, aukot, valokiinnittimet jne. Lopuksi tehdään osakokoonpanojen pintakäsittelyt 
ja maalaukset. Terästornit painavat 60-120 metrin tuulivoimaloissa n. 60-250 tonnia, siis noin 1-2tn metri. 
 

 
Kuva 30:  Levylohkon mankelointi (Levator Oy). 
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Kuva 31: Maalatut tornilohkot, joihin on asennettu erilaisia sisäosia. (Levator Oy). 

 
Suurien tuulivoimaloiden terästornien kuljetus voi olla ongelmallista, koska tiesiltojen korkeus on pienempi kuin alinten 
tornisegmenttien halkaisija. Tähän törmätään voimaloissa joiden koko on suurempi kuin 2 MW. Tiestön pitää olla hyvin 
kantavaa ja voimalat sijoitetaan monissa tapauksissa tiettömiin maastoihin. Nostureiden pitää olla isoja. 

 
Suurien tuulivoimaloiden terästornien kuljetus voi olla ongelmallista, koska tiesiltojen korkeus on pienempi kuin alinten 
tornisegmenttien halkaisija. Tähän törmätään voimaloissa joiden koko on suurempi kuin 2 MW. Tiestön pitää olla hyvin 
kantavaa ja voimalat sijoitetaan monissa tapauksissa tiettömiin maastoihin. Nostureiden pitää olla isoja. 
 

 
Kuva 32:  Havator Oy:n puominosturi Ii:n tuulivoimaprojektissa. Projektissa turbiinien tornit 140 m korkeita. (Havator Oy) 

 
Ristikkorakenteiset tornit 
Ristikkorakenteiset tornit vaativat vähemmän materiaalia (noin puolet teräsputkitorniin verrattuna) ja ovat näin 
kevyempiä ja yksinkertaisempia asentaa. Ne ovat silti Euroopassa valmistettuina kalliimpia kuin sylinterimäiset tornit 
sillä valmistuksen asennus on aikaa vievää ja palkkakustannusten osuus nousee suureksi. Alhaisten palkkakustannusten 
maissa (Kiina, Intia) ristikkorakenteiset tornit ovat erittäin suosittuja. Euroopassa ristikkorakenteisia torneja on vähän ja 
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niitä on käytetty ainoastaan erittäin korkeissa (160m) tuulivoimaloissa. Ristikkorakenteiset tornit rakennetaan 
teräspalkeista jotka liitetään yhteen pulttaamalla tai hitsaamalla. Pohjoismaissa ristikkorakenteiden ongelmana on niiden 
rakenteisiin kertyvä lumi ja jää. 
 
Betonitornit 
Betonitornit valmistetaan teräsbetonista. Ne ovat paljon paksumpia ja n. 5-6 kertaa painavampia kuin terästornit. 
Betonitorneilla on paremmat värähtelyominaisuudet ja ne vähentävät melua. Betonitornit rakennetaan yleensä 
asennuspaikalla. Tornit voidaan valmistaa myös esivalmistetuista esijännitetyistä betonitornisegmenteistä. 
Jälkimmäinen vaihtoehto sopii suurille sarjoille, mutta piensarjoille se on selvästi kalliimpi kuin paikan päällä valettu 
torni. Paikallaan valettujen betonitornien laatua on vaikeampi kontrolloida, sillä betonin kovettuminen on 
sääolosuhteista riippuvainen. 
 
Hybriditornit 
Hybriditornien  Hybriditornien alaosa on betonia ja yläosa terästä. Niitä asennetaan pääasiassa korkeisiin torneihin, 
jolloin vältytään suurten teräsalaosien kuljetuksilta. Hybriditornien asennus on 
helpompaa, kuin pelkästä betonista valmistettujen tornien. Betoniosuuden korkeudella voidaan säätää napakorkeutta, 
jolloin terästornin osuus voidaan pitää vakiopituisena ja päästään hyödyntämään sarjatuotannon etuja. 
 
Puiset tornit (Timber Tower DE) 
Tuulivoimaloiden tornien korkeudet ovat kasvaneet ja siten myös terästornien hinnat sekä huoltokustannukset 
korroosiosta johtuen. Kustannusten alentamiseksi on kehitetty prototyyppiasteella oleva puutornikonstruktio (Timber 
Tower) 1,5 MW turbiineihin, 200 m korkeuteen asti. Tornin runko rakennetaan puusta ja sen sivuille kiinnitetään 
liimapuuelementit, jotka kantavat koko turbiinin painon. Sivut on pinnoitettu ja pinnoitteen liitokset saumataan. 
Puutornista on rakennettu 25 metriä korkea prototyyppi joka on tyyppitestattu Vensys Energy Ab:n valmistamalle 1,5 
MW turbiinille. Puutornien valmistusta Suomessa ei ole. 
 
Tornien valmistus Suomessa 
Tornien valmistajia Suomessa ovat Rautaruukki Oy, STX Finland, Technip Oy, Toivalan konepaja, Levator Oy ja 
Parma Oy. Rautaruukki valmistaa ristikkorakenteisia terästorneja, Toivalan konepaja ja Levator Oy tekevät 
teräsputkitorneja ja Parma Oy betonitorneja sekä hybriditorneja. Suomalaiset terästornien valmistajat ovat toimittaneet 
torneja ainoastaan kotimaiselle tuulivoimalavalmistajalle Winwindille. Betonisten tornien valmistaja Parma on 
verkottunut Euroopan johtavan betonisten valmisosien toimittajan Consolis Oy:n kanssa.  
 
Rautaruukki Oy 
Rautaruukki on kehittänyt uuden tyyppisen ristikkorakenteisen tuulivoimatornin. Rakenteen avulla päästään 
korkeampaan turbiinin napakorkeuteen kuin mihin on totuttu: jopa 160 metriin asti. Tuulennopeuden kasvaessa 
korkeammalle noustessa tuulesta saadaan parempi hyötysuhde ja suurempi teho ja myös sisämaan tuuliolosuhteet 
pystytään hyödyntämään paremmin. 
Rautaruukilla on valmiudet toimittaa tornit kokonaistoimituksena sisältäen tornirakenteen, perustukset, teräsrakenteen, 
pystytyksen, tornin huollon ja kierrätyksen. Yhtään tornia ei tiettävästi ole vielä toimitettu.  
Uudella tornirakenteella on haettu kilpailukykyä seuraavilla innovaatioilla: 

 Ristikkorakenteinen torni 
 Uusi profiili, joka perustuu rullamuovaukseen 
 Pultteja on käytetty kaikissa liitoksissa 
 Ruukin paaluperustukset 
 Teräksen käsittelyasiantuntemus 
 Lujien terästen materiaalituntemus 

Ruukki toimittaa tuulivoimaloihin myös esikäsiteltyjä tornilevyjä, hitsattuja komponentteja, laippa-aihioita ja 
perustuksia turbiininvalmistajille ja voimayhtiöille ympäri maailmaa. (Ruukki Oy) 
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Toivalan konepaja Oy (Toivala, Kuopio) 
Yritys on tehnyt teräsputkitorneja 1MW:n voimaloihin. Suomeen on toimitettu yhdeksän 66 m:n tornia ja yksi 70 m:n 
torni. Ruotsiin on toimitettu kolme 70 m:n tornia. Tuulivoimalaitokset ovat WinWindin toimittamia. 
 
Levator Oy (Hanko) 
Levator Oy on erikoistunut raskaiden terästuotteiden osien valmistukseen. Päätuotteena ovat nosturit, tuulivoimalatornit 
ja raskaat teräsrakenteet meriteollisuuteen.  Yritys on investoinut kahteen teräksisten tuulivoimalatornien 
kokoonpanolinjaan (v.2009) Tehtaassa on nykyaikaiset leikkaus-ja hitsauslaitteistot ja NC-rullamuovauskone. 
Yrityksen tehdas ja varastotilat ovat 20 ha, tuotantotilat 9000 m2 ja maalausosasto 1200 m2. Nostureiden 
nostokapasiteetti on 200 tonnia, joka voidaan kasvattaa erityisjärjestelyillä 410 tonniin asti. Alueelle tulee myös 
rautatie. Yrityksellä on täten hyvät mahdollisuudet valmistaa suuria torneja. Yritys on tehnyt yhteistyötä WinWind Oy:n 
kanssa. 
 
Parma Oy (Nummela) 
Parma Oy:n valmistamat PARMAtornit on betonisiin valmisosiin perustuva ratkaisu korkeiden tuulivoimaloiden tornien 
rakentamiseksi nopeammin, laadukkaammin ja tehokkaammin. Säädellyissä tehdasoloissa valettujen betoniosien etuna 
ovat matalammat kokonaiskustannukset, tornin nopea valmistuminen sekä hyvälaatuinen betonipinta ja mittatarkka 
lopputulos. Tornin betoniset valmisosat tehdään hallituissa olosuhteissa tehtaan sisätiloissa, jolloin jokainen osa on 
säistä riippumatta tasaisen laadukas. Betonin pinta on sileä ja tarvittaessa se voidaan kuvioida tai maalata, jolloin 
arkkitehtoniset ja maisemalliset vaatimukset voidaan täyttää vaivattomasti. PARMAtornit -ratkaisu kattaa betonisen 
tornin rakenne- ja elementtisuunnittelun sekä  kuljetukset ja asennuksen valmiiksi rakenteeksi. Korkean tuulivoimalan 
torni voidaan toteuttaa myös niin sanottuna hybriditornina, jonka alaosa valmistetaan betoniosista ja yläosa teräksestä. 
PARMAtornit valmistetaan Parman tehtailla. Tuotteen kehittämisessä Parma on tehnyt yhteistyötä Euroopan johtavan 
betonisten valmisosien toimittajan Consolis Oy:n  kanssa. 
Ensimmäiset PARMAtornit on toimitettu Haminaan v. 2010, Summan tuulipuistoon. Haminan 50 metriä korkeat tornit 
koottiin 21 tehtaalla valetusta kappaleesta sekä paikalla valetusta perustuksesta. Haminan tuulivoimalat ovat 
kokonaisuudessaan noin 100 metriä korkeat. (Parma Oy) 
 
Technip Oy (Pori) 
Yrityksellä on valmiudet ja kokemusta raskaiden metallirakenteiden valmistuksesta ja siten mahdollisuudet tornien 
valmistukseen. Yhtiön ilmoittamat tuotteet ja palvelut ovat Spar-tuotantolauttojen runko-osat, Offshore-rakenteet, 
kelluvat offshore-alustat, raskaat metallirakenteet, tuulimyllyt. 
 
STX Finland (Turku) 
STX Finland tekee sekä suuria, että pieniä projekteja, ja tarjoaa paitsi maa- ja merilogistiikan, asennuspaikan 
valmistelun, infrastruktuurin, perustukset, viimeistä tekniikkaa olevat tuuliturbiinit, myös tarvitun sähköverkon. 
Vaihtoehtoisesti yritys voi kantaa täyden vastuun projektista pääalihankkijana, tai olla itse osallisena projektissa. 
Yrityksellä on korkeatasoista laivanrakennusta ja siten vahva suunnittelu ja valmistusorganisaatio suurten 
teräsrakenteiden valmistamiseen. Yrityksellä on suuret tuotantotilat ja logistisesti erinomainen sijainti. Laajan 
alihankintaverkoston ja osaamisen avulla yrityksellä on mahdollisuudet vaativien projektien läpiviemiseksi ja kokonsa 
puolesta myös riittävä uskottavuus. 
 
Nasellit 
Tuulivoimalan kokoonpanossa nasellin rakentaminen on merkittävin työvaihe. Nasellin rungon pääosat ovat konepeti ja 
teräskehikko. Konepetiin asennetaan vaihteisto ja generaattori. Teräskehikkoon asennetaan muuntaja ja sähköntuotantoa 
ja voimalan toimintaa ohjaavaa elektroniikkaa. (Tallinen DI työ 2006) Naselli koteloidaan esim. lasikuitukotelolla. 
Naselli sisältää myös merkittävän määrän automaatio ja ohjauslaitteita,. Nasellikokonaisuuden testaaminen on tärkeä 
osa koko turbiinin valmistus- ja käyttöönottoprosessia.   
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Kuva 33: Naselli kokoonpanohallissa, koko on n. 14 x 4 x 4 m ja paino n.120 tn (Holming Works Oy) 
 
Tuulivoimakoneikkojen kokoonpano tapahtuu käsin, kuten raskaassa koneenrakennuksessa yleisesti. Kokoonpano vaatii 
suuret hallitilat ja hyvät nosturit ja siirtolaitteet. Kokoonpanotehdas tulee sijaita logistisesti hyvällä paikalla suurten 
kappaleiden kuljetusten takia. 
 
Nasellien kokoonpanotehtaat rakennetaan nykyään sarjatuotantoon (Kuva 34). Suurille ja pienille komponenteille on 
puskurivarastot. Nasellin kokoonpano etenee linjatyyppisesti. Kokoonpano sisältää sekä koneenosien, että 
sähkölaitteiden kokoonpanon. Osien ja komponenttien ja osakokonaisuuksien toimittajaverkosto on laaja ja jokaisen on 
huolehdittava omien tuotteidensa laadusta kustannustehokkuudesta ja oikea-aikaisista toimituksista. 
 
Eurooppalainen turbiinivalmistaja Nordex pystyy valmistamaan nasellin 12 tunnissa, kolmessa vuorossa. 
Puskurivarastot ovat kahden viikon tuotantoa varten. Varastojen koko riippuu komponenttien toimitusketjujen 
toimivuudesta. Holming Works Oy Loviisan yksikkö on tehnyt WinWindin 3MW:n tuulivoimalan koneikkojen 
kokoonpanoa ja aloitti niiden sarjatuotannon kehittämisen v. 2006 siten, että koneikoita saatiin valmistettua 
kustannustehokkaasti laatuvaatimukset täyttäen kolme kappaletta kuukaudessa. 
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Kuva 34: Nykyaikainen Nasellien kokonpanolinjan periaate. Kokoonpano tapahtuu vihreällä alueella, siniset alueet ovat 

varastotiloja ja harmaat alueet kulkuväyliä. (Neunergie 04/2010) 
 

 
Turbiinin valuosat 
 
Tuuliturbiinissa suurimmat valuosat ovat konepeti ja napa. Valuosia käytetään myös generaattorien ja vaihteistojen 
rungoissa.   
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Kuva 35: Tuuliturbiinin valuosat; konepeti, napa, vaihteiston runko ja akseliston osat. Yhteispaino valuosilla 2,5 MW:n 

turbiineissa on n. 55 tn. 
 
Konepeti 
Konepeti on suuri n. 11-22 tn painava valukappale, johon koneistetaan laakereita ja hammaskehiä varten tasot ja 
ohjauspinnat ja kiinnitysreiät. Asennettavat laakerit ovat halkaisijaltaan n. 3 metriä. Koneistukset vaativat isot 
työstökeskukset. 
 

 
 

Kuva 36: Konepetivalu (Holming Works), paino on n. 15 tn (Lähde DI-työ Tallinen 2006) 
 
 
 
Napa 
Napaan koneistetaan ohjauspinnat, kiinnitysreiät hammaskehille ja reiät laakereille. Navan koneistus vaatii suuret 
koneistuskeskukset ja hyvät kappaleenkäsittelylaitteet.  
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Kuva 37: Navan koneistuksen automaattinen valmistusjärjestelmä. Navan maksimipaino tällä 
koneella on 25 tn. (GDC Consulting) 

 
Suurten kappaleiden käsittely, kiinnitykset ja paikoitukset ovat aikaa vieviä, joten sarjakokojen kasvaessa koneiden 
automaatioon on jouduttu panostamaan. Sarjatuotantoa varten navan koneistukseen on suunniteltu ja valmistettu 
erikoiskoneita ja kappaleenkäsittelyautomaatiota (kuva 37). Myös suurien laakerikehien ja laippojen koneistukseen on 
kehitetty työstökeskus itsekeskittävällä kiinnitysjärjestelmällä (Kuva 38). 
 

 
 

Kuva 38: Työstökeskus suurien laakerikehien ja laippojen koneistukseen varustettuna patentoidulla, itsekeskittävällä 
kiinnitysjärjestelmällä (GDC Consulting) 
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Valukappaleiden valmistus Suomessa 
Suomessa on noin 30 valimoa. Niistä ainoastaan kuudessa on mahdollisuus tehdä suuria hiekkavaluja (>4000 kg). 
Seuraavassa on selvitys valimoiden valmistusmahdollisuuksista. 
 
Metso Foundries Jyväskylä Oy 
Suurin kaavauskehä on 3,5 m halkaisijaltaan olevalle kappaleelle. Suuremman kappaleen tekeminen vaatii 
erikoisjärjestelyjä, jotka ovat tuotannollisesti hankalia ja siten kalliita. Valumateriaaleina ovat pallografiitti- ja 
suomugrafiittivaluraudat. Jälkimmäinen on huomattavasti edullisempi. Painoraja valulle on 80 000 kg. Jälkikäsittelyinä 
lämpökäsittelyt, maalaus ja koneistus. Pintamaalaus ja koneistus tehdään alihankintana. (Metso Foundries 2009.) 
Tyypillisiä valuosia tuuliturbiineihin tällä valimolla voisivat olla roottorinavat ja vaihteistorungot. 
 
Metso Lokomo Steels Oy Tampere 
Suurin kaavauskehä on 4,7 m oleville kappaleille, sen suurempaa kappaletta ei voi valaa. Painoraja valulle on 25 000 
kg. Metso Lokomo Steels on erikoistunut ruostumattomien valujen valmistukseen. Jälkikäsittelyinä ovat koneistus ja 
maalaus. (Metso Lokomo Steels 2012) 
 
Peiron Oy Kokemäen valimo 
Sulaa saadaan kerralla 6 t, joka rajoittaa valun painon 4-5 tonniin riippuen materiaalista. Materiaaleina ovat valuraudat 
ja -teräkset. (Peiron 2012) 
 
Leinovalu Oy Salo 
Painorajana valuille on 5500 kg. Materiaaleina ovat niin valuraudat kuin teräksetkin. Jälkikäsittelyinä ovat 
lämpökäsittelyt, koneistukset, pintakäsittelyt ja maalaus. (Leinovalo 20012) 
 
Sulzer pumps Finland Oy Karhulan valimo 
Suurin mahdollinen valukappaleen paino 15 000 kg. Materiaaleina valuraudat ja - teräkset. Jälkikäsittelyinä 
lämpökäsittelyt, maalaus ja koneistus. Kaksi jälkimmäistä tehdään alihankintana. (Sulzer Pumps Finland 2012) 
 
Componenta Suomivalimo Oy 
Componenta pystyy valamaan korkeintaan n. 3 m halkaisijaltaan olevan ja maksimissaan 5500 kg painavan 
valurautakappaleen. (Componenta Suomivalimo 2012) 
 
Uudenkaupungin rautavalimo 
Omaa valutuotantoa Uudenkaupungin Rautavalimolla on Uudessakaupungissa, jossa valetaan suomu- ja 
pallografiittirautaa. Uudenkaupungin valimo on erikoistunut yksittäiskappaleisiin sekä lyhytsarjoihin valun painon 
vaihdellessa 20 kg:sta 6000:teen kiloon. (URV 2012) 
 
Turbiinin takeista valmistettavat osat 
 
Tuulivoimaloiden osien valmistuksen lähtöaihioina käytetään myös taottuja teräsaihioita eli takeita. Takeesta 
valmistetaan esimerkiksi pääakselit (kuva 39), suurten hammaskiekkojen laakerikehät ja laipat. Valmistusmenetelminä 
ovat sorvaus, jyrsintä ja poraus. Aihioiden painot ovat 6-12tn. Takeiden kokonaispaino on n. 12 tn/MW. 
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Kuva 39:  Takeesta valmistettujen osien sijainti turbiinissa 
 

 
 

Kuva 40: Suuret akselit valmistetaan takeista sorvaamalla. (SK Forging Group) 
 

Sähkögeneraattorit 
 
Generaattorin koneistettavat pääosat ovat staattori, roottori ja akseli. Generaattorien tyypistä ja kokoluokasta riippuen 
osat ovat erilaisia. Tyypillistä niille on, että ne ovat suuria, painavia hitsattuja teräsrakenteita tai valuja.  
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Kuva 41: Keskinopea  kestomagneetti generaattori PMG 1650 – 3300 kW, 11 – 17 rpm (The Switch Oy 2012) 
 
Staattori 
Staattorin pääosat ovat runko, päätylevyt ja segmenteistä koostuvat staattorilevypakat. Runko on hitsattu teräsrakenne, 
johon tehdään tarvittavat koneistukset päätykilpiä kiinnitysosia ja kiinnityksiä varten. Runkoon kiinnitettävät päätylevyt 
ovat raskaista levyistä tehtyjä teräsrakenteita. Runkoon koneistetaan päätykilpien ohjauspinnat ja kiinnitysreiät. 
Päätykilpiin koneistetaan laakereita varten tarkat toleroidut reiät, ohjauspinnat ja kiinnitysreiät. Osien koneistukset 
vaativat generaattorikoosta riippuen suuriakin NC-jyrsinkoneita ja porttaalikoneistuskeskuksia. 
 
Staattorilevyjen valmistusta on runsaasti tarjolla maailmalla. Staattorilevyt tehdään puristimissa leikkaamaalla tai 
laserleikkaamalla koosta ja muodosta riippuen. 
 

 
Kuva 42: Staattorilevyjen valmistus sektoreittain (Schulergroup, 2012) 

 
Laserleikkaus on yleistynyt, koska uudet laserit ovat nopeutuneet ja muutokset geometrioissa eivät aiheuta mainittavia 
kustannuksia. Lävistys vaatii kalliit mekaaniset työkalut.  
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Kuva 43: Suurten staattorilevyjen sektorilävistämiseen soveltuva tyynytyökalu (Hongda, 2012 b) 

 
Koska staattorilevyjen sarjakoot ovat erittäin suuria, on valmistukseen kehitetty myös automaattisia erikoiskoneita 
(Shuler). Suurin sähkölevysegmentti näillä koneilla on 1250x750 mm ( Kuva 44). 
 

 
 

Kuva 44: Sähkölevysegmenttien automaattinen valmistuslinja (Shuler) 
 
Roottori 
Roottorin pääosat ovat teräsrunko ja pääakseli. Runko on yleensä hitsattu teräsrakenne. Hitsaus tehdään esimerkiksi 
MAG-täytelankamenetelmällä. Pääakseli tehdään takeesta sorvaamalla. Akselissa on tarkkoja toleroituja mittoja mm. 
laakereita varten. Sorvaukset tehdään kookkailla NC-sorveilla. 
 
ABB on johtava maailmanlaajuinen kestomagneettigeneraattorien toimittaja Euroopassa. ABB on toimittanut yhteensä 
yli 30.000 generaattoria. ABB:lla on valmistusta Suomessa, Virossa, Kiinassa ja Intiassa. ABB:n lisäksi 
kestomagneettigeneraattoreita Suomessa valmistaa The Switch.  
 
Tuuligeneraattoreiden valmistuksen alihankintaan liittyviä konepajayrityksiä 
 
Componenta Oy (Jyväskylä) 
Componenta Oy on merkittävä eurooppalainen valuratkaisujen toimittaja. Toiminta perustuu vahvaan suunnittelu-valu- 
ja koneistusosaamiseen. Yritys valaa, takoo ja koneistaa komponentteja Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. 
Yhtiöllä on kymmenen vuoden kokemus valuosien valmistuksesta tuulivoimateollisuudelle. Valmistuksessa on 
erikoistuttu harmaa- sekä pallografiittivalurauta, että alumiinivalukappaleiden valmistukseen kappalepainoille 0,1-5000 
kg. Valut koneistetaan pääsääntöisesti yhtiön omilla koneilla, pintakäsitellään, maalataan ja tehdään kokoonpanot. 
Componenta Frisbo on itsenäinen yksikkö Ruotsissa, joka on erikoistunut takeiden valmistukseen. Tuotantomenetelmät 
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ovat vasara-, prässi- ja puristustaonta. Takeiden koko on ainoastaan 60 kg asti. Tuotteet toimitetaan asiakkaille joko 
taeaihioina tai koneistettuina.  
 
Metso Foundries (Jyväskylä) 
Metso Foundries Jyväskylän tehdas valmistaa teräsvaluja vaihteistoihin generaattoreihin ja tuuliturbiineihin. Omaa 
koneistusta ei ole. Asiakkaana ovat Moventas, ABB ja WinWind.  
 
Metso Lokomo Steels (Tampere) 
Metso Lokomo Steels tekee teräsvaluja ja ruostumattomia teräsvaluja. Yrityksellä on myös koneet suurten kappaleiden 
koneistukseen. 
 
Konepaja Häkkinen Group 
Konepaja Häkkinen konserni on suomalaisomistuksessa oleva konepajayhtiö, joka toimii neljällä paikkakunnalla 
Raisiossa, Turussa, Jyväskylässä ja Tikkakoskella. Yrityksen sisaryhtiöt ovat Rautpohjan Konepaja (Jyväskylä) ja 
Tikkakosken konepaja (Tikkakoski). Konepaja Häkkinen on kansainvälisesti toimiva yritys, jonka päämarkkina- alueita 
ovat Pohjois- ja Keski-Eurooppa ,Venäjä ja Kiina. Yritys on tehnyt projekteja meriteollisuudelle, offshore- ja 
subseateollisuudelle, energiasektorille ja paperi- ja selluteollisuudelle. Konepaja Häkkinen Group on erikoistunut 
suurten kappaleiden hitsaukseen, koneistukseen ja kokoonpanoon. Yrityksellä on pitkät perinteet kotimaisilla ja 
ulkomaisilla markkinoilla eri energiasektoreiden kanssa toimimisesta. Rautpohjan konepajalla on valmiudet toimittaa 
tuulivoimateollisuudelle navat pedit, rungot ja akselit ja sähköteollisuudelle generaattorien ja turbiinien akselit, rungot. 
Yhtiöllä on yli 80 erilaista ja erikokoista työstökonetta. Koneistuskeskuksilla suurin kappalepaino on100 tn ja 
sorvauskappaleilla maksimipaino on 80 tn. 
 
Miilukangas Ky, konepaja (Raahe) 
Miilukangas Ky on konserni, jossa tilauskonepajatoimintaa harjoittaa konserniemoyhtiö Miilukangas Ky. Yhtiö on 
Suomen suurimpia tilauskonepajoja (konekanta, liikevaihto, konepajan laajuus). Konepajan vahvaa aluetta ovat vaativat 
koneistukset ja teräsrakennetyöt sekä suuret ja painavat rakenteet. Pintakäsittelyt kaikille tuotteille voidaan tehdä 
nykyaikaisessa pintakäsittelylaitoksessa. Tuotteet tehdään asiakkaan tarpeiden mukaisesti kokoonpantuihin ja 
asennusvalmiisiin kokonaisuuksiin, jotka koeajetaan konepajalla. Valmistus toteutetaan asiakkaan piirustusten 
mukaisesti. Tarvittaessa käytetään suunnittelussa yhteistyökumppaneina insinööritoimistoja. Asiakkaat ovat suomalaisia 
ja kansainvälisiä teollisuusyrityksiä, insinööritoimistoja, teollisuuden palveluyrityksiä sekä kone- ja laitevalmistajia. 
 
Holming Works Oy  
Yritys valmistaa generaattorien runkoja tuulivoimaloiden koneikkoja ja kestomagneettigeneraattoreita. Yritys tarjoaa 
koneenrakennuspalveluja suunnittelun, levy- ja hitsaustöiden, lämpökäsittelyn, pintakäsittelyn, koneistuksen ja 
kokoonpanon alueilla. Koneistusliiketoiminta on erikoistunut vaativaan keskiraskaaseen koneistukseen. Konekannassa 
on koneet keskeisimpiin koneistusmuotoihin. Yritys on erityisesti keskittynyt raskaaseen avarrukseen, sorvaukseen ja 
syväporaukseen. Loviisan yksikkö on keskittynyt nasellien ja generaattoreiden kokoonpanoon. Yksiköllä on hyvät tilat 
suurten kappaleiden käsittelyyn ja logistisesti hyvät mahdollisuudet sekä meri-, että rautatiekuljetuksiin. 
 
Turbiinien vaihteistot 
 
Vaihteistojen koneistettavat osat koostuvat yleensä valurungosta, hammaspyöristä ja akseleista. Osat vaativat tarkkoja 
reikien ja laakerien asennuspintojen koneistuksia ja hiontoja. Hammaspyörien valmistus vaatii erikoiskoneet. 
Vaihteistotoimittajat Suomessa Moventas Oy on maailmanlaajuisesti merkittävä vaihteistotoimittaja 
tuulivoimateollisuuteen. Moventas on toimittanut vaihteistoja seuraaville yrityksille: Vestas, GE-Wind, Sulzon Group, 
WinWind. Moventas on valmistanut vaihteistoja myös Offshore turbiineihin. Moventas lasketaan yhdeksi merkittävistä 
tuulivoimalavaihteiden valmistajista maailmassa. 
 
Moventas Oy toimittaa vaihteistoja 3 MW voimaloihin asti. Vuonna 2010 kapasiteetti oli 5000 MW/v. Suurimman 
eurooppalaisen tuulivoimalatuotantoon vaihteistoja toimittavan, Siemensin omistaman, Winenergy Gmbh:n kapasiteetti 
oli 9000 MW/v vuonna 2010. Suurimman kiinalaisen vaihteistovalmistajan vuotuinen kapasiteetti oli 12000 MW. 
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Turbiinien laakerit 
 
Tuuliturbiineissa laakerointia on generaattoreissa, vaihteistoissa, pääakselissa, lapojen kääntökoneistojen laakerointi 
(pitch) ja nasellin kääntökoneiston laakerointi (yaw). Suomessa laakerivalmistusta ei ole. Ovako Oy valmistaa 
laakeriterästä. 
 

 
 

Kuva.45: Tuuliturbiinin merkittävimmät laakerit 
 
Roottorisiivet 
 
Tuuliturbiinin siipien valmistus on työvoimavaltaista. Siipien valmistuksessa kolme yleisintä valmistusmenetelmää ovat 
tyhjövalaminen (Vacuum Infusion), Integral Blade Vacuum Infusion (Siemensin patentoima) ja laminointi. (Pre Preg).  
 
Siipien valmistusvaiheet laminointimenetelmässä ovat muottien ja mallien valmistus, siipien ulkokuoren valmistus, 
siipien ulkokuoren kokoonpano, viimeistelyhionta ja pinnan suojaus ja sisäisten ja ulkoisten elementtien kiinnittäminen 
(Sika). 
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Taulukko 16: Kolme yleisintä siiven valmistusmenetelmää, materiaalit ja pinnan viimeistelymenetelmät (BTM 2011) 

 
 
Useimmat siiven valmistajat käyttävät resin infusion menetelmää valmistaessaan siiven pinnat. Siiven pinta 
pinnoitetaan tyypillisesti geelipinnoitteella tai pohja- ja viimeistelymaalilla. 
 
  

 

 
Kuva 46: Siiven navan halkaisija on noin 2 metriä (Die Strothmann Machines & Handling GmbH) 

 
Siiven kääntöä varten siipeen tarvitaan koneistetut sovituskehät, hammaskehät ja laakerointi. Siiven kulmaa käännetään 
sähkömoottorilla. Valmistuksen automatisointi on nähty välttämättömäksi Euroopassa kilpailukyvyn parantamiseksi. 
Siipien valmistukseen on kehitetty robotisoituja valmistuslinjoja. Siipien valmistuksen automaatiota on kehitetty 
voimakkaasti myös kasvavien sarjakokojen vuoksi ja kustannusten alentamiseksi. Siipien käsin lakkaukseen tarvittiin 
Vestaksen tuotantolaitoksella aiemmin kaksi työntekijää. Nykyään siivet kuljetetaan automaattisesti lakkauslaitokseen, 
jossa robotti suorittaa lakkauksen. (Vestas). Myös siipien hiontaan on kehitetty robotisoituja valmistuslinjoja. Suomessa 
ei ole tuuligeneraattorien siipien valmistusta. 
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Kuva 47: Siipien viimeistelyhalli. 44 metriä pitkät siivet painavat 6,6 tonnia ja kaksi ihmistä voi siirrellä niitä. Siivet 

kuljetetaan automaattisesti pyörökiskoilla lakkauslaitokseen. ( Strothmann) 
 

Muut Osat 
 
Pienet osat 

Tuuliturbiinien pienten, ei kriittisten osien koneistukseen, leikkaukseen ja hitsaukseen on ympäri Suomea runsaasti 

pieniä ja keskisuuria alihankintayrityksiä, joilla on osien valmistukseen sopivaa NC-konekantaa, laserleikkauslaitteita ja 

hitsauslaitteita. Tuuliturbiinivalmistajat ovat luoneet omat alihankintaverkostonsa näille osille. 

 

Kotelorakenteet 

Tuuliturbiinin kotelointeja, esimerkiksi nasellin suojakotelo, tehdään lujitemuovista. Muuntajien ja tehomuuntimien ja 

sähkökaappien koteloinnit tehdään teräslevyistä lävistämällä leikkaamalla ja taivuttamalla. Osat vaativat jälkikäsittelyt 

ja maalauksen. Nasellin lujitemuovisia suojakoteloita Suomessa valmistaa esim. Ekin Muovi. Ahlström Oy on 

lujitemuovien valmistaja. Teräs- ja alumiinilevyjen lävistykseen, leikkaukseen, ja taivutukseen on Suomessa runsaasti 

yrityksiä ja hyvä konekanta ja osaaminen. 

 

 
Kuva 48: Nasellin suojakotelo (Ekin Muovi) 
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Liite 3 : Suomalaisen tuulivoimateollisuuden toimijoita 
 
 
 

 





Olli Pyrhönen, Matti Lehtovaara, Jari Selesvuo, 
Juha Varis, Tuomo Kässi

Suomalaisen tuulivoimateollisuuden 
asema, kilpailukyky ja tulevaisuuden 
näkymät kansainvälisillä markkinoilla 

ISBN 978-952-265-376-5  
ISBN 978-952-265-377-2 (PDF)
ISSN-L 2243-3376 
ISSN 2243-3376
Lappeenranta 2013

LUT Scientific and Expertise Publications

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Teknillinen tiedekunta 
Tuotantotalouden tiedekunta

Faculty of Technology 
Faculty of Industrial Engineering and Management

LUT Scientific and Expertise Publications
Tutkimusraportit  – Research Reports 

Tutkim
usraportit   Research Reports 

2

2


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page


 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: move down by 0.03 points
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20130125113020
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     721
     276
    
     Fixed
     Down
     0.0283
     0.0000
            
                
         Both
         1
         AllDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     28.3465
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0e
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     86
     87
     86
     87
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





