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Tuulivoima on ollut Suomen sähköenergiantuotannossa hyvin pienessä roolissa, mutta 

tulevaisuudessa sen merkityksen nähdään kasvavan. Euroopan komissio asetti Suomea 

koskevat energia- ja ilmastopoliittiset vaatimukset ja näiden pohjalta Suomi on 

määrittänyt tuulivoimantuotannolle uudet tavoitteet koskien vuotta 2020. 

Tässä kandidaatintyössä selvitetään tuulivoiman mahdollisuuksia Suomen vuodelle 

2020 asettamiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Työssä on tarkasteltu Suomen 

tuulivoimantuotannon nykyistä tilannetta ja uusia tavoitteita sekä tuulivoimakehityksen 

aikaansaamiseksi esitettyjä toimenpiteitä. Työssä on käytetty energiataloudellista 

näkökulmaa ja selvitetty tuulivoiman kannattavuutta kehityksen edellytyksenä. 
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1 JOHDANTO 

Fossiilisten polttoaineiden kasvaneen käytön myötä on maailman kasvihuonekaasut 

lisääntyneet huolestuvalla tahdilla ja esille on noussut huoli ilmastonmuutoksesta. 

Energiantuotannon ja teollisuuden nykyisin käytössä olevilla 

energiantuotantoratkaisuilla on osuutensa ilmaston tähän tilanteeseen joutumisesta. 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on otettu maailmanlaajuisesti yhteiseksi 

tavoitteeksi. Tavoitteissa vaaditaan lisää uusiutuvaa energiaa syrjäyttämään fossiilisten 

polttoaineiden käyttöä. Tuulivoimalla on mahdollista tuottaa puhdasta, päästötöntä 

energiaa ja tuulivoiman polttoainevarat ovat käytännössä rajattomat. 

Euroopan komission tavoitteena on tämän tilanteen seurauksena saada 

vähäpäästöisempi, vähemmän energiaa kuluttava ja puhtaampaa energiaa tuottava 

Eurooppa kansallisin toimenpitein. Suomen energiantuotantorakenne on kokemassa 

muutoksia seuraavien vuosikymmenien aikana, sillä Suomen velvoite on olla osana 

Euroopan muutosta. Suomi on EU:n tavoitteiden mukaisesti tehnyt linjauksia 

uusiutuvan energian edistämisessä vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoimaan kohdistuvat 

tavoitteet ovat suuret ja toteutuakseen vaativat tehostettuja toimenpiteitä Suomen 

energiapolitiikalta. 

Tässä työssä lähdetään liikkeelle tarkastelemalla Suomen tuulivoimantuotannon 

nykytilaa ja edetään tuulivoimalle asetettujen tavoitteiden kautta selvittämään 

tuulivoiman mahdollisuuksia Suomen sähköenergiantuotannossa vuoteen 2020. Työssä 

tarkastellaan Suomessa tuulivoimalle mahdollista tuulivoimapotentiaalia, tuulivoimalle 

tarvittavia energiapoliittisia toimenpiteitä, tuulivoiman kustannuksia ja tuulivoiman 

kannattavuuteen sekä kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. 
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2 TUULIVOIMA SUOMESSA 

2.1 Suomen sähköntuotannon rakenne 

Suomen sähköntuotantojärjestelmän peruskuorma on pohjautunut vankasti pääosin 

fossiilisiin polttoaineisiin tukeutuvaan yhteistuotantoon, ydinvoimaan ja vesivoimaan. 

Sähköä tuodaan Suomeen Venäjältä, Virosta ja Pohjoismaista. Suomessa kulutettiin 

vuonna 2011 sähköä 84,4 TWh, josta 16,4 % katettiin nettohankinnalla. 

Sähkönhankinnan jakautuminen energialähteittäin nähdään kuvasta 2.1. 

Suomen sähköntuotannon rakenteessa on ydinvoiman ja uusiutuvan energian 

suhteellisen korkean osuuden vuoksi hiilidioksidivapaata tuotantoa noin 54 %. Vuonna 

2011 sähköntuotannon kasvihuonepäästöt olivat noin 13 Mt CO2 ekv. Vesivoiman 

tuotanto vaihtelee Suomessa vuosittaisen sademäärän mukaan. Vuosi 2011 oli 

keskimäärin vähäsateisempi ja vesivoiman tuotanto jäi normaalia alhaisemmaksi ollen 

noin 14,6 % sähköntuotannosta. Muut uusiutuvat energialähteet ovat puupohjaisista 

polttoaineista koostuva biomassa, 11,9 %, ja tuulivoima, jonka osuus sähköntuotannosta 

on vain 0,6 % eli noin 0,5 TWh. 

 

Kuva 2.I: Sähkönhankinta energialähteittäin Suomessa vuonna 2011. Yhteensä 84,4 TWh. 

(Energiateollisuus 2012a) 
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Nykyisessä sähköntuotannossamme suurin hiildioksidipäästölähde on kiviihiilen poltto 

lauhdutusvoimalaitoksissa. Fossiilisilla polttoaineilla eli kivihiilellä, öljyllä, 

maakaasulla ja turpeella tuotettiin lähes 30 % Suomen sähköenergiasta vuonna 2011. 

Tämä vastaa noin 25 TWh vuodessa. 

Yli neljäsosa Suomessa tuotetusta sähköstä saadaan ydinvoimasta, joka on vesivoiman 

ohella merkittävä päästöneutraali sähköntuotantomuoto. Suomessa on tällä hetkellä 

sähköntuotannossa käytössä yhteensä neljä ydinvoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu 

teho on 2 736 MW. Yhteensä voimalaitokset tuottivat sähköenergiaa 22,3 TWh vuonna 

2011. (Energiateollisuus 2012a) 

2.2 Tuulivoimakapasiteetin ja tuotannon kehitys nykytilaan 

Suomen tuulivoimantuotannon alkuvaiheet koettiin vuonna 1986, jolloin Suomeen 

rakennettiin ensimmäinen sähköverkkoon kytketty tuulivoimala tutkimuskäyttöön. 

Teholtaan 300 kW tuulivoimalaitoksen Inkoon Kopparnäsissä omisti Fortum Power and 

Heat Oy. Tuulivoimalaitos poistettiin käytöstä ja purettiin vuonna 1995. Kuva 2.2 

havainnollistaa vuosina 1992 – 2010 Suomeen asennetun kapasiteetin kehitystä. 

Suomessa oli vuoden 1999 lopulla verkkoon kytkettyä yli 70 kW:n tehoista 

tuulivoimakapasiteettia yhteensä 38 MW ja tuotantoa 49,1 GWh. Koko Suomen 

sähkönkulutuksesta tämä oli tuolloin 0,06 %. (Holttinen & Kiviluoma 2000, 3, 9-10) 

2000 – luvulla Suomen sähköntuotantoon on otettu lisää tuulivoimaa yhteensä  noin 160 

MW. Suomen installoitu tuulivoimakapasiteetti on kuitenkin kasvanut verrattaen 

hitaalla tahdilla Euroopan maiden keskimääräiseen tasoon nähden. Koko Euroopassa 

tuulivoimaa oli vuoden 2010 lopussa yhteensä noin 86 000 MW, josta vuoden 2010 

aikana rakennettiin uutta melkein 10 000 MW. Suomi oli Euroopan maiden välisessä 

asennetun kapasiteetin vertailussa sijalla 19. (Holttinen & Stenberg 2011,  22, 24-25) 

Suomen lähinaapureista eniten tuulivoimaa on Ruotsissa, jonka tehokapasiteetti vuonna 

2010 oli reilusti Suomea suurempi ollen 2 163 MW. Vertailtaessa maiden välisiä 

tuulivoimakapasiteetteja on hyvä ottaa kuitenkin huomioon erot maiden sähkön 

kokonaistuotannossa, jolloin tuulivoiman osuus sähköntuotannosta korostuu. Euroopan 
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maista eniten tuulivoimaa tuottavan Saksan tuulivoimakapasiteetti oli 27 204 MW 

vuonna 2010 ja Saksan sähkönkulutuksesta tämä vastasi tällöin 6,0 % osuutta. (IEA 

2011, 6) 

 

Kuva 2.II: Asennetun kapasiteetin ja tuotannon kehitys Suomessa 1992-2010 vuoden loppuun 

saakka. Mukana ovat sähköverkkoon liitetyt teholtaan yli 70 kW:n voimalaitokset. (Holttinen & 

Stenberg 2011, 22) 

 

Suomen ensimmäinen merituulivoimapuisto on rakennettu Kemin Ajokselle ja käsittää 

kymmenen 3 MW:n tuulivoimalaa. Yhteensä 30 MW tuulivoimapuisto on tällä hetkellä 

Suomen suurin tuulivoimapuisto ja alkoi tuottamaan sähköä verkkoon vuoden 2008 

lopussa. (Innopower Oy 2012) 

Vuonna 2010 Suomessa otettiin käyttöön yhteensä 17 uutta laitosta. Yhteensä 52,3 MW 

lisäys on samalla suurin vuosittainen kapasiteetin kasvu tähän mennessä. Laitoksia 

otettiin käyttöön Haminassa 12 MW, Porissa 2,3 MW, Raahessa 9,2 MW ja Torniossa 

28,8 MW. (Holttinen & Stenberg 2011, 10) 

Joulukuussa 2011 Suomessa olevaa verkkoon kytkettyä kapasiteettia oli 197 MW 

käsittäen 130 tuulivoimalaa (VTT 2012). Osa Suomen vanhemmista voimalaitoksista on 
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myös jo poistettu käytöstä. Liitteessä 1 on esitetty vuoden 2010 lopussa oleva 

kapasiteetti, joka vastaa myös vuoden 2011 joulukuun tilannetta. 

2.3 Voimalaitoskoon kehittyminen 

Vuoden 2010 tuulivoimakapasiteetista vanhimmat tilastoinnissa mukana olevat 

tuulivoimalaitokset ovat olleet käytössä jo 19 vuotta (Holttinen & Stenberg 2011, 10). 

Tuulivoimatuotannon kapasiteetin kehitykseen vaikuttaa olennaisesti myös käytettävän 

tekniikan kehittyminen. Tuulesta saatava teho on verrannollinen tuulivoimalan siipien 

muodostamaan pyyhkäisypinta-alaan ja on ymmärrettävää, että voimalaitosten fyysinen 

koko on kasvanut tuulivoiman historian aikana. 

Voimalaitosten tornien korkeudet eli napakorkeudet ovat olleet 2000 – luvulla 

valmistuneilla laitoksilla 60 metristä 100 metriin. Roottorin halkaisija eli siipien välinen 

etäisyys on vastaavasti vaihdellut välillä 60 – 100 metriä. Vuonna 2011 asennetulla 

voimalaitoksella roottorin halkaisija on ollut jo 120 metriä, kun kaksikymmentä vuotta 

aikaisemmin valmistuneella voimalaitoksella halkaisija on 20 metriä. (Holttinen & 

Stenberg 2011, 27) 

Suomessa asennettujen tuulivoimalaitosten nimellistehot vaihtelevat 75 kW ja 2 600 

kW välillä vuoteen 2010 saakka olevissa tilastoissa. Kuvassa 2.3 on vuosittain 

asennettujen voimalaitosten keskimääräisen nimellistehon kehitys. Vuoden 2010 

lopussa Suomessa käytössä olevien tuulivoimalaitosten keskimääräinen nimellisteho oli 

noin 1,5 MW ja vuoden aikana käyttöön otettujen voimalaitoksten nimellistehot 3 MW 

ja 3,6 MW (Holttinen & Stenberg 2011, 16, 26). 

Kehitysnäkymänä onkin tulevaisuudessa todennäköisesti nimellistehon keskittyminen 

lähemmäksi 5 MW voimalaitoskokoa,. joskin suurempia 10 MW:n tuulivoimalaitoksia 

on jo kehitetty. 
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Kuva 2.III: Vuosien 1992 – 2010 aikana asennetun uuden kapasiteetin laitoskoon kehitys. 

(Holttinen & Stenberg 2011, 26) 
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3 SUOMEN TAVOITTEET TUULIVOIMAN EDISTÄMISESSÄ 

Suomen energiapolitiikalle on määritelty kolme peruslähtökohtaa, joita ovat energian 

saatavuuden turvaaminen, energian kilpailukykyinen hinta ja EU:ssa asetettujen 

energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen. EU:n rooli energiapolitiikan ohjauksessa 

on kasvanut lähivuosina ja näin ollen EU:n Suomelle asettamat energiapoliittiset 

linjaukset vaikuttavat siihen, kuinka uusiutuvaa energiaa tullaan täällä kehittämään 

tulevaisuudessa. Osana ilmastonmuutoksen vastaista taistelua ovat Suomen ilmasto- ja 

energiastrategiassa myös tuulivoiman huomattavat lisäysvelvoitteet. 

Euroopan komissio teki joulukuussa 2008 jäsenmaiden tulevaisuutta koskevat 

velvoittavat päätökset. Tavoitteena on vuoden 2005 tasoon nähden vähentää 

kasvihuonekaasuja 20 %. Lisäksi uusiutuvan energian osuus tulee olla keskimäärin 20 

% kokonaiskulutuksesta. Energiatehokkuutta on myös parannettava 20 %. Nämä kaikki 

tavoitteet tulisi saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. 

Tässä työssä keskitytään vain Suomessa tapahtuviin uusiutuvan energian 

kehittämistoimenpiteisiin, joita selvennetään seuraavassa hyvin yleisesti sekä erikseen 

tuulivoiman osalta. 

3.1 Suomen ilmasto- ja energiastrategia 

Suomen uusin ilmasto- ja energiastrategia on määritetty vuonna 2008 ja se pitää 

sisällään varsin yksityiskohtaiset suunnittelmat uusiutuvan energian edistämiseksi 

vuoteen 2020 ja viitteenomaisesti vuoteen 2050 saakka. Tavoitteiden pohjalla on 

energiankulutuksen kasvun hidastuminen ja fossiilisten polttoaineiden osittainen 

korvaaminen uusiutuvalla energialla. Uusiutuvan energian käyttöä tullaan lisäämään 

niin sähköntuotannossa, lämmityksessä ja jäähdytyksessä kuin liikenteessäkin. Suomen 

kasvihuonepäästöjen kasvu aiheutuu lähes yksinomaan päästökauppasektorin eli 

energiantuotannon ja teollisuusprosessien päästöjen kasvusta. Uusiutuvalla energialla 

on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä merkittävä rooli. 

Suomen tavoitteet määrittää osin EU:n uusiutuvan energian edistämistä koskeva 

direktiivi eli RES – direktiivi. Direktiivissä on asetettu sitovat kansalliset velvoitteet 
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koskien uusiutuvan energian kokonaisosuutta energian loppukulutuksesta jokaiselle 

EU:n jäsenvaltiolle. Suomen velvoite on vuoteen 2020 mennessä nostaa uusiutuvan 

energian osuus 38 %:iin energian loppukulutuksesta laskettuna. Vuoden 2005 tasoon 

nähden tämä tarkoittaa 9,5 prosenttiyksikön lisäystä (Euroopan unionin virallinen lehti, 

L 140/46).  

Vuonna 2005 Suomen energian loppukulutus oli 302 TWh, josta uusiutuvan energian 

osuus oli 86,3 TWh (28,5 %). Suomen tavoitteena on energiankulutuksen 

pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun niin, että energian loppukulutus vuonna 2020 

olisi runsaat 10 % pienempi kuin nykyisen kehityssuunnan mukainen energiankulutus. 

Energian loppukulutukselle tämä tavoite on enintään 310 TWh:a vuonna 2020 ja tästä 

uusiutuvaa energiaa olisi 118 TWh. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, 33-34) 

Yhteiskunta tulee sähköistymään yhä enenevissä määrin ja sähköstä ollaan entistä 

riippuvaisempia. Sähkön kulutuksen arvioidaan olevan noin 103 TWh vuonna 2020 

nykyisellä noin prosentin vuosittaisella kasvunopeudella. Sähköenergian käytölle 

asetetaan tavoitteeksi, että sähkön kokonaiskulutus olisi kuitenkin korkeintaan 98 TWh. 

Sähkön hankinnassa uusiutuvan energian osuus on ollut noin 29 % ja uusien linjauksien 

mukaan sen osuus kasvaa noin 33 %: iin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena Suomella 

on, että viimeistään vuonna 2020 tulisi sähkön kokonaiskulutuksen kääntyä laskuun ja 

vuoden 2050 visiossa sähkönkulutus olisi laskenut 80 TWh:iin. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2008, 36) 

Tavoitteeseen on silti sisällytettävä mahdollisuus siihen, että sähkön kulutus onkin 

oletettua suurempaa ja sen saatavuuteen on tällöin varauduttava jo ennalta. Sähkön 

omavaraisuutta onkin mahdollista lisätä merkittävästi puhtaalla kotimaisella 

uusiutuvalla energialla. Sähkön tuotannossa uusiutuvaa energiaa lisätään tuntuvammin 

tuulivoimalla ja bioenergialla. Biopolttoaineiden käyttöön perustuvaa sähköntuotantoa 

lisätään nyt jo olemassa olevissa laitoksissa sekä uusia rakentamalla. Fossiilista 

polttoainetta ja turvetta yhteistuotantolaitoksissa korvataan jatkossa enemmän 

metsähakkeella, peltobiomassalla, biokaasulla ja muilla biopolttoaineilla. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2008, 49 ) 



12 

 

3.2 Tuulivoima Suomessa vuonna 2020 

Tavoitteena on kasvattaa omaa sähkötuotantokapasiteettia ja sen rakentamisessa on 

asetettu etusijalle myös taloudellisesti kannattavat tuulivoimalaitokset. Ilmasto- ja 

energiastrategiassa on osoitettu tuulivoimalla tuotetun sähkön osuuden kasvattaminen 6 

TWh:iin kokonaissähköntuotannosta vuoteen 2020 mennessä. Sähkön tuotannon 

oletettu suuruus vuonna 2020 on noin 98 TWh, jolloin tuulivoiman osuus 

kokonaissähköntuotannosta olisi noin 6 %. Uusiutuvasta energiasta kaikista suurin 

lisäys Suomen sähköenergiantuotannossa tulee tuulivoimasta. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2008, 51) 

Tämä edellyttäisi tuulivoimakapasiteetin suuruudeksi noin 2 500 MVA, kun laskennan 

pohjalla käytetty huipunkäyttöaika on oletettu 2 400 tuntiin vuodessa. Mikäli 

tuulivoiman osuus kasvaa tavoitteeseensa, sen arvioidaan myös vähentävän Suomen 

hiilidioksidipäästöjä 3,7 Mt CO2 ekv vuodessa. (HE 152/2010) 

Tuulivoimaa koskevat tavoitteet aiheuttavat toteutuessaan lyhyessä ajassa merkittävän 

muutoksen Suomen sähköntuotannon rakenteeseen. Tuulivoimakapasiteetin 

lisäämisestä johtuviin toimenpiteisiin on liitetty kantaverkon vahvistamista, Suomen ja 

Ruotsin välisten siirtoyhteyksien vahvistamista uudella pohjoiseen sijoittuvalla 

yhdysjohdolla sekä arviolta 240 – 350 MW lisää säätökapasiteettia (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2008, 53). Arviot säätökapasiteetin tarpeesta ovat olleet vaihtelevia. 

Jos tuulivoimaa tullaan rakentamaan hajauttamisen sijaan paljon keskitetysti, 

esimerkiksi Perämeren pohjukkaan, tulevat säätösähkö- ja reservitarpeet olemaan 

suuremmat (HE 152/2010). 

Tuulivoimakapasiteettia oli Suomessa vuoden 2011 lopulla 197 MVA. Suomen 

tavoitteet viime vuosien osalta eivät ole kuitenkaan täyttyneet tavoitellussa aikataulussa. 

Rakennetun tuulivoiman tehokapasiteetin on arvioitu olevan vuonna 2011 noin 330 

MVA, vuonna 2012 noin 600 MVA ja vuonna 2014 jo noin 990 MVA (HE 152/2010). 

Uutta tuulivoimaa tarvitaan siis nykyiseen tilanteeseen nähden vielä yli 2 300 MVA, 

jotta strategian mukaiseen vuoden 2020 tavoitteeseen päästään. Tämä tarkoittaa 
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käytännössä melkein 800 uuden 3 MW:n voimalan rakentamista seuraavan 9 vuoden 

aikana. 

Tuulivoimalla on politiikkatoimien kohteena olevista uusiutuvan energian alueista 

suhteellisen korkea tukitarve (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, 41). Suomelle asetettu 

tavoite tuulivoiman lisäämisessä on jo alkuunsa haastava ja kunnianhimoinen. Sen 

saavuttamiseen vaikuttaa myös se, saadaanko energian loppukulutuksen kasvu 

hidastumaan ja kääntymään jopa laskuun vuoteen 2020 mennessä. 

Jotta tavoitteisiin päästään, on edellytyksenä lisäksi tuulivoimaa koskevien 

ohjauskeinojen ja rakenteiden kehittäminen, kuten vuonna 2011 käyttöönotettu 

syöttötariffijärjestelmä. Tukitarpeisiin ja tuulivoimarakentamiseen liittyviin kohtiin 

paneudutaan työn myöhemmässä vaiheessa. 
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4 TUULIVOIMAN POTENTIAALI 

4.1 Tuuliolosuhteet Suomessa 

Tuulisuusmittauksien perusteella Suomessa tuulee tuulivoimaloiden napakorkeuksilla 

keskimäärin eniten talvikuukausina ja kesäkuukausina on huomattavasti tyynempää. 

Suomen tuuliolosuhteille tyypillistä on selvät vuodenajoittain tapahtuvat vaihtelut 

merialueilla, rannikoilla ja tuntureilla. Sen sijaan sisämaassa tuulen kuukausittainen 

keskinopeus ei vaihtele suuresti. Sisämaassa mitattu tuulen keskinopeus on 

merkitsevästi alhaisempi kuin merellä. Suomen tuuliolosuhteiden vaihtelua voi verrata 

tammikuun ja heinäkuun välillä kuvasta 4.1, kun tuulennopeudet on mitattu 100 metrin 

korkeudessa maanpinnasta. 

 

Kuva 4.I: Keskimääräiset tuulennopeudet Suomessa 100 metrin korkeudella merenpinnasta. 

Mittaukset on suoritettu 2,5 x 2,5 neliökilometrin hilakoolla. Vasemmalla kuvassa on 

tammikuun ja oikealla heinäkuun tilanne. (Tuuliatlas 2011) 
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Tuuliolosuhteiltaan parhaimmat alueet ovat avomerellä, jossa myös tuulen 

turbulenttisuutta on vähemmän. Erityisesti Suomen rannikolla tuulen nopeuden vaihtelu 

on suurta maaston rosoisuuden takia, mutta keskimäärin tuulennopeus on huomattavasti 

suurempaa kuin sisämaassa. Sisämaassa tuuliolosuhteita parantaa kuitenkin topografian 

tuoma korkeuden kasvu. Tuntureiden laella tuulen keskinopeus vuoden aikana on 

suuruusluokkaa 8,5 – 9,5 m/s. Maan ja tunturin laen välinen tuulennopeus voi vaihdella 

jopa 3 – 20 m/s. Hyvä- ja huonotuulisen vuoden välillä tapahtuvaa keskituulen vaihtelua 

voi Suomessa olla jopa 2 – 3 m/s ja tällä on suora vaikutus tuulivoimalla saatavaan 

vuosittaiseen energiatuotantoon. (Tuuliatlas 2011) 

4.2 Mahdollinen tuotantopotentiaali Suomessa 

Parhaimmat alueet tuulivoimatuotannolle sijaitsevat tuuliolosuhteiltaan Suomen 

rannikoilla, tuntureilla ja merellä. Vuonna 2009 on arvioitu saatavilla olevaksi 

teoreettiseksi tuulivoimapotentiaaliksi jopa 9 000 – 10 000 MW ja tämä vastaisi 

vuodessa noin 30 TWh tuotantoa (Motiva 2009). Tästä arviosta merelle sijoittuvan 

potentiaalin osuus olisi 5 000 – 8 000 MW. Tällainen tuulivoimakapasiteetti ei ole 

kuitenkaan Suomen energiapolitiikan linjauksissa tavoitteena seuraavan kymmenen 

vuoden aikana, mutta on huomionarvoinen tuulivoiman mahdollisuuksia ajatellen. 

Tuulivoiman tuotantopaikat eivät ole keskenään samanarvoisia, koska parhaita tuulisia 

paikkoja on vain rajoitetusti ja tuotanto näillä paikoilla huomattavasti kannattavampaa. 

Avomerellä tuulee selvästi enemmän, mutta offshore-rakentaminen kuitenkin lisää 

hankkeen kustannuksia tuntuvasti ainakin vielä lähivuosina. Tuulivoimaa tulisi rakentaa 

sellaiselle alueelle, missä se on kustannustehokkainta. Tulevaisuudessa 

tuulivoimalaitokset ryhmitellään useita voimalaitoksia käsittäviksi puistoiksi 

yksittäisten voimalaitosten sijaan. Tällaiset tuulivoimapuistot tulevat tarvitsemaan 

suuret alueet, sillä voimalaitosten toisilleen aiheuttamien peittovaikutusten vuoksi 

tuulivoimaa voidaan rakentaa maalle 9 – 15 MW neliökilometrille ja merelle arviolta 4 

– 8 MW neliökilometrille. (Holttinen & Peltola 2009, 6) 

VTT:n tilastoinnissa mukana olevien tuulivoimalaitosten huipunkäyttöajat vuonna 2010 

olivat keskimäärin 1952 h/a sellaisilla laitoksilla, joiden tekninen käytettävyys on ollut 



16 

 

yli 90 %. Suurimmaksi huipunkäyttöajaksi oli laskettu 2 824 h/a ja pienimmäksi 1 079 

h/a. Mikäli perinteisen tuulivoimalan huipunkäyttöaika on 2400 h/a katsotaan laitoksen 

tuottaneen erittäin hyvin. (Holttinen & Stenberg 2011, 17, 29) 

Hallituksen esityksen mukaisesti rannikolle tyypillisellä 2 400 h/a huipunkäyttöajalla 

laskettuna esimerkiksi 2 000 MW tuulivoimaa tuottaisi noin 4,8 TWh vuodessa. 

Suomen tavoitteeksi astettuun 6 TWh:n tuotantoon päästäisiin tällöin rakentamalla 

lisäksi esimerkiksi 400 MW merituulivoimaa, jos sen huipunkäyttöajaksi oletetaan 

3 000 h/a. (HE 152/2010) 
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5 TALOUDELLISET OHJAUSKEINOT 

5.1 Tuulivoiman syöttötariffi 

Tuulivoimatuotannon kasvun edellytyksenä on sen taloudellisen kannattavuuden 

takaaminen tuulivoimatuottajalle ja kilpailukyky sähkömarkkinoilla. Tuulivoimalle on 

ollut saatavissa energiaveroihin perustuvaa tukea ja harkinnanvaraisesti myönnettävää 

energiatukea investointiin, jota on maksettu maksimissaan 40 % 

investointikustannuksista. Kiinteä sähkön tuotantotuki tuulivoimalle on ollut 6,9 

€/MWh ja se poistettiin käytöstä 2012 alkaen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011c). 

Tuulivoimatuotannon kasvun lisäämisen kannalta aikaisempi tukijärjestelmä on koettu 

riittämättömäksi kannustimeksi investoijille. Suomi oli myös yksi harvoista EU:n 

jäsenmaista, joissa ei ollut vielä käytössä syöttötariffeihin tai vihreisiin sertifikaatteihin 

perustuvia järjestelmiä. Tammikuussa 2011 astui voimaan laki uusiutuvilla 

energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta, joka pitää sisällään säädökset 

syöttötariffijärjestelmästä. Uudella tukijärjestelmällä on tarkoitus tukea uusiutuvalla 

energialla tuotettua sähköä niin, että ne olisivat kilpailukykyisiä fossiilisilla 

polttoaineilla ja muilla energialähteillä tuotettuun sähköön nähden. Tuella pyritään 

ohjaamaan Suomen sähköntuotannon rakenteen monipuolistumista ja lisämään 

omavaraisuutta sähkön tuotannossa. 

Ilmasto- ja energiastrategian edellytyksien mukaisesti Suomen syöttötariffijärjestelmä 

on markkinaehtoinen, eli tukea saavan sähköntuotannon tulee osallistua 

sähkömarkkinoille ja kilpailuun. Sähkön tuottajan tulee siis myydä itse sähkönsä 

tavanomaiseen tapaan markkinoille ja vastata omasta sähkötaseesta. Syöttötariffin 

suuruus vaihtelee tuettavien kohteiden välillä ja tukea maksetaan valtion varoista 12 

vuoden ajan. (30.12.2010/1396) 

Syöttötariffijärjestelmän toimintaa hallinnoi Energiamarkkinavirasto, joka hoitaa 

järjestelmään hakevan voimalaitoksen hyväksymispäätökset ja maksaa sähkön 

tuottajalle tuen. Syöttötariffijärjestelmän toimintaa havainnollistaa kuva 5.1. 
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Tuulivoimaa koskevaa syöttötariffitukea voivat saada Suomeen ja Suomen aluevesille 

rakennettavat kaupalliseen käyttöön otettavat tuulivoimalaitokset. Edellytyksinä on, että 

voimalaitos on täysin uusi, ei sisällä käytettyjä osia eikä se ole saanut valtiontukea 

aiemmin. Näin ollen jo aiemmin rakennetut voimalaitokset eivät saa tuotantoon 

perustuvaa tukea. Järjestelmään ei myöskään hyväksytä Ahvenanmaalle rakennettavia 

voimalaitoksia. Syöttötariffia haettaessa on selvitettävä Energiamarkkinavirastolle 

tuulivoimalaitoshankkeen kannattavuus ja tuottavuus syöttötariffin vaikutus 

huomioiden. Voimalaitoshankkeen kassavirran tulee olla positiivinen tuki mukaan 

lukien 12 vuoden ajan. (Energiamarkkinavirasto 2011) 

 

Kuva 5.I: Syöttötariffijärjestelmän toiminta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011)  

 

Tuulivoiman syöttötariffilla taataan sähkön tuottajalle varmuus saada tuottamastaan 

sähköstä takuuhinta 12 vuoden ajan. Takuuhinnaksi on määritetty tuuliolosuhteiltaan 

suotuisan rannikkoalueen kustannustason mukaisesti 83,5 €/MWh. Sähkön tuottajalle 

maksetaan valtion toimesta takuuhinnan sekä tuulivoimalan sijaintipaikan sähkön 

markkinahinnan erotus kuvan 5.2 mukaisesti. 

Mikäli sähkön markkinahinnan 3 kuukauden keskiarvo laskee alle 30 €/MWh:iin, 

maksetaan tariffina tällöin takuuhinnan ja 30 €/MWh:n erotus. Lisäksi enintään 

kolmeksi vuodeksi maksetaan korotettua tukea, jolloin sähkön takuuhinta on 105,3 
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€/MWh. Korotettua tukea on kuitenkin mahdollista saada vain vuoden 2015 loppuun 

saakka ja tämän tarkoituksena on saada aikaan nopeita investointeja eli kannustaa 

tuulivoimarakentajia hankkeisiin nopeammin. (HE 152/2010) 

 

Kuva 5.II: Maksettavan tariffin määräytyminen uusiutuvalle energialle vuoden 2008 

markkinahintojen mukaan esitettynä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011a) 

 

Syöttötariffin piiriin hyväksytään vain tuulivoimalat, joiden nimellisteho on yli 500 kW. 

Tukea ei kuitenkaan ole saatavilla rajattomasti, sillä mukaan hyväksytään 

tuulivoimalaitoksia kunnes järjestelmään hyväksyttyjen tuulivoimaloiden 

generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho ylitää 2 500 MW (30.12.2010/1396). Tämä 

tarkoittaa sitä, että syöttötariffin saamisesta voi vuoden 2020 tuntumassa tulla kilpailua 

voimalaitosrakentajien kesken, kun lähestytään 2 500 MW tehokapasiteetin rajaa. 

5.2 Tukijärjestelmän kustannukset 

Tuulivoiman tukemisen kustannusten arviointia hankaloittaa epävarmuudet 

tuulivoimatuotannon kehityksessä ja tuulivoimalavalmistajien markkinoiden volyymissa 

sekä vaikutukset vuosittaisten tuuliolosuhteiden ja sähkön markkinahinnan vaihteluissa. 

Tuulivoiman tuotannon tukemiseen tarvittavan tuen määrä kasvaa tasaisesti vuodesta 
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2011 vuoteen 2020, mikäli vain tuulivoimakapasiteetin kasvu lähtee oletetusti käyntiin 

ja jatkuu tasaisena. Tukijärjestelmässä olevista uusiutuvista energiavaihtoehdoista 

tuulivoimaan tarvittava tuki tulee olemaan suurin vuoden 2020 tavoitteiden mukaisesti. 

Uusiutuvan energian tuen kokonaiskustannuksia on selvitetty muun muassa 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuonna 2011 tehdyn tutkimuksen osana ja 

tulokset on esitetty kuvassa 5.3. 

 

Kuva 5.III: Uusiutuvalle energialle tarkoitetun tuen kokonaiskustannusten muodostuminen. 

Sinisenä palkkina on tuulivoiman tukemiseen tarkoitettu syöttötariffi. (Kivistö & Vakkilainen 

2011, 20) 

 

Vuoteen 2015 saakka tuulivoimalle maksetaan korotettua tukea ja tuen määrä vuonna 

2015 on 122 milj. € vuodessa. Vuoden 2020 aikana maksettavan tuen suuruudeksi 

arvioidaan tuulivoiman osalta 178 milj. €, kun vuosittainen tuen määrä on laskettu 

sähköpörssin vuoden 2011 keskimääräisellä hinta-arviolla 53,9 €/MWh. Vuosittaisista 

kokonaiskustannuksista voidaan arvioida, että tuulivoiman 6 TWh:n tavoitteisiin 
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pääseminen vaatii syöttötariffijärjestelmän 12 vuoden määräaikana noin 1,5 miljardia 

euroa tukea. (Kivistö & Vakkilainen 2011, 20) 

Syöttötariffijärjestelmään yhteensä otettavien tuulivoimaloiden määrän voidaan arvioida 

olevan noin 800 – 1000, kun voimalaitoksen keskimääräisenä kokoluokkana pidetään 3 

MW:n voimalaa. Vuosina 2020 – 2022 tuulivoimaa koskevan syöttötariffin 

kustannukseksi on arvioitu hallituksen esityksessä noin 200 miljoonaa euroa vuosittain, 

mikäli sähkön markkinahinta on 50 €/MWh. (HE 152/2010) 

Käytännössä syöttötariffilla tarkoitetaan tuottajalle verkkoon syötetystä sähköstä 

maksettavaa tukea, joka siis kerätään sähkön käyttäjiltä korotettuna sähkönhintana. 

Kehitysnäkymien perusteella asumiseen ja sähkölämmitykseen kuluu 22 % Suomen 

sähkön loppukulutuksesta vuonna 2020. Mikäli sähkön loppukulutuksena käytetään 

vuoden 2011 kulutustasoa 94 TWh, on asumiseen ja lämmitykseen kuluvan sähkön 

määrä yli 20 TWh. Uusiutuvaan energiaan käytetyn tuen osuuden vaikutus kuluttajan 

sähkölaskussa olisi tehdyn tutkimuksen mukaan vuonna 2020 enimmillään 0,36 c/kWh. 

Kotitaloussähkön vuoden 2011 verottomasta hinnasta tämä oli noin 3 – 4 %. (Kivistö & 

Vakkilainen 2011, 25) 

  



22 

 

6 TUULIVOIMAN KANNATTAVUUS 

Tuulivoiman kehityksen kannalta kaiken lähtökohta on, että tuulivoimahankkeen 

alkuinvestoinnit tulee kääntyä voitoksi tuulivoimalan 20 – 25 elinvuoden aikana. Vain 

tällöin tuulivoimaa voidaan pitää kilpailukykyisenä ja kannattavana 

sähköenergiantuotannon vaihtoehtona. 

Tuulivoiman kannattavuudesta on aiemmin tehty eri laajuisia tutkimuksia ja tässä työssä 

viitataan Lappeenrannan teknillisen yliopiston (2011) tutkimustuloksiin. Työn tässä 

osassa selvitetään tuulivoiman kannattavuuteen vaikuttavien investointikustannusten 

muodostumista ja tuulivoimalla tuotetun sähkön tuotantantokustannuksia. 

6.1 Tuulivoimalan investointikustannukset 

Tuulivoima on hyvin pääomaintensiivinen sähköntuotantomuoto, sillä 

investointikustannukset ovat suuret ja käytönaikaiset muuttuvat kustannukset puolestaan 

alhaiset. Investointikustannuksien voidaan olettaa muodostuvan seuraavista tekijöistä: 

- maa-alueen varaus 

- tuulivoimalan hankinta 

- puiston sähköverkko, sähköasema ja liittymä 

- liittymämaksu sähköverkkoon 

- infrastruktuurin rakennus 

- rahoituskustannukset ja luvitukset, lentoesteluvat ja 

Puolustusvoimien tutkavaikutukset 

(Osin mukailtu, Laaksonen 2011). 

Kokonaisinvestoinnista kuitenkin itse voimalaitoksen osuus muodostaa valtaosan. 

Tuulivoimalan osuuden voidaan arvioida olevan noin 70 – 80 % kuivalle maalle 

rakennettaessa. Merellä tuulivoimala itsessään tulee yleensä olemaan 20 – 30 % 

kalliimpi kuin maalla ja suurin osa investointikustannuksista aiheutuu perustuksista ja 

sähköverkkoon liitännästä. (Holttinen & Peltola 2009, 6) 
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Tuulivoimalan investointikustannukset olivat tyypilliselle 3 MW:n voimalalle noin 4,5 

miljoonaa vuonna 2009 (Alkio 2011). Tällaisen tuulivoimalaitoksen kustannusten 

muodostuminen on esitetty taulukossa 1. Suuntaa antava kustannusjakauma on 

määritetty hyvälle paikalle maalle rakennetulle käyttövalmiiksi asennetulle 

voimalaitokselle. 

Taulukko 1: Tuulivoimahankkeen kustannusten muodostuminen perinteiselle maalle 

rakennettavalle voimalaitokselle. (Alkio 2011) 

 Osuus 

kokonaisuudesta 

3 MW tuulivoimala 

[milj. €] 

Tuulivoimalaitoksen kustannukset:   

Vaihteisto 10 % 0,450 

Generaattori 4 % 0,180 

Tehonmuokkain 4 % 0,180 

Roottori (napa ja lavat) 20 % 0,900 

Torni 23 % 1,035 

Muut komponentit 17 % 0,764 

Tuulivoimalahankkeen muut 

investointikustannukset: 

  

Perustukset 10 % 0,450 

Tiet 5 % 0,225 

Sähköistys 5 % 0,225 

Projektin kehitys (suunnittelu ja luvitus) 2 % 0,090 

Investointikustannukset yhteensä: 100 % 4,5 milj. € 

 

Investointikustannukset ja saatu tuotanto ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, koska 

voimalaitoskoko vaikuttaa saavutettavan tuotannon määrään. Samalla sijoituspaikalla 

suuremman tuotannon antava voimala maksaa normaalisti enemmän. Voimalaitoksen 

torni muodostaa yksittäisenä komponenttina suhteellisen suuren osuuden investoinnista 

ja yleisesti ottaen korkemmat tuulivoimalaitokset ovat tuottaneet enemmän. 

Heikkotuulisilla alueilla, kuten sisämaassa, tuotantoon vaikutetaan turbiinin valinnalla. 

Esimerkiksi roottorin oltava suuri suhteessa generaattorin kokoon silloin, kun tuulesta 

saatava energia on heikkoa. (Holttinen & Stenberg 2011, 17, 29) 
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Käyttöönoton jälkeen tuulivoiman vuotuiset kustannukset muodostuvat lähinnä käyttö- 

ja kunnossapitokustannuksista, sillä polttoainekustannuksia ei ole. Käytönaikaisten 

kustannusten osuudeksi arvioidaan vuodessa noin 2 – 3 % projektin alkuperäisestä 

investointikustannuksista. Käyttö- ja ylläpitokustannukset muodostuvat 

huoltokustannuksista, korjauskustannuksista, vakuutuskustannuksista ja 

hallinnointikustannuksista. (Tuulivoimatieto)  

6.2 Tuulivoimasähkön tuotantokustannukset 

Eri sähkön tuotantovaihtoehdoilla on tehty tuotantokustannusvertailu, jonka tulokset 

ovat nähtävissä kuvassa 6.1. Kustannusvertailussa ovat olleet mukana 

tuulivoimalapuisto, ydinvoimalaitos, maakaasukombivoimalaitos, 

kivihiililauhdevoimalaitos, turvelauhdelaitos ja puulauhdelaitos. Hintatasona on 

käytetty maaliskuun 2011 sähkönhintaa Suomessa. Vertailussa ei ole otettu huomioon 

tuulivoimalle, biokaasulle ja puulle osoitettuja tuotantotukia. (Kivistö & Vakkilainen 

2011, 9) 

 

Kuva 6.I: Sähkön tuotantokustannukset eri voimalaitoksille. Kannattavuustarkastelu on 

suoritettu käyttäen 5 % reaalikorkoa annuiteettimenetelmällä. (Kivistö &  Vakkilainen 2011, 10) 
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Tuotantokustannusvertailussa nykyiselle 3 MW tuulivoimalalle ja tuulipuistolle on 

investointikustannuksena käytetty maalle rakennettaessa 1400 €/kW. Merelle 

rakennettaessa investointikustannuksena on käytetty 3200 €/kW. Huipunkäyttöajaksi on 

arvioitu maalle rakennetulle tuulivoimalle 2400 tuntia vuodessa ja merelle 3200 tuntia 

vuodessa. Tuulivoimalaitoksen taloudellisena käyttöaikana on käytetty 25 vuotta. 

(Kivistö & Vakkilainen 2011, 11) 

Tuulivoiman tuotantokustannukset ilman tukea ovat esimerkkitapauksessa maalle 

rakennetulle tuulivoimalle yhteensä 60,9 €/MWh ja merelle 76,1 €/MWh. Vertailussa 

ydinvoima on kilpailukykyisin, koska sen tuotatantokustannukset jäävät alle 

markkinahinnan yleisen tason. On siis pääteltävissä, että ilman uusiutuvan energian 

tukea tuulivoiman tuotanto ei ole nykytilanteessa vielä kilpailukykyistä ja muutenkin se 

olisi kannattavaa vain hyvätuulisilla alueilla, kuten rannikolla ja tuntureilla. 

Tuulivoiman investointikustannukset tulevat tulevaisuudessa laskemaan, koska 

tuulivoimarakentamisen kehityssuuntana on tuulivoimalaitosten yksikkökoon kasvu 

nykyisestä 5 MW:iin ja voimalaitosten rakentaminen suurempina, esimerkiksi 20 

yksikön puistoina. Hankekoolla on investointikustannuksiin vaikutusta, sillä pienten 

hankkeiden kustannukset ovat suurempia suhteessa tuotantoon. Rakennus- ja 

pystytysvaiheessa saavutetaan pienissä hankkeissa vähemmän skaalaetuja. Suurin osa 

skaalaeduista saavutetaan, kun hanke sisältää kymmeniä voimalaitoksia 

(Tuulivoimatieto).  

Arvioiden mukaan investointikustannukset voivat olla luokkaa 1280 €/kW 

tulevaisuudessa (Kivistö & Vakkilainen 2011, 11). Tällöin tuulivoiman 

tuotantokustannukset voivat vielä laskea alle sähkön markkinahinnan ja näin ollen 

tuulivoimalla on näkymät tulla tulevaisuudessa kannattavammaksi. 

Esimerkkitapauksella tulevaisuuden tuulivoiman tuotantokustannukset olisivat 48,2 

€/MWh. 

Tuulivoiman tuotantokustannuksiin vaikuttaa merkittävästi investointikustannusten 

lisäksi tuulivoimalan huipunkäyttöaika. Esimerkiksi mikäli investointikustannukset 

hankkeella ovat 1400 €/kW, voi vähätuulisella paikalla (huipunkäyttöaika 1500 h/a) 
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tuotantokustannukset nousta jopa yli 100 €/MWh. Sen sijaan hyvin valitulla tuulisella 

paikalla (huipunkäyttöaika noin 3000 h/a) nämä tuotantokustannukset olisivat 

vähemmän kuin 70 €/MWh. (Holttinen & Peltola 2009, 26) 

6.3 Syöttötariffin vaikutus tuulivoimasähkön tuotantokustannuksiin 

Tuulivoimalle maksettavan syöttötariffin suuruus on 83,5 €/MWh vuoden 2015 jälkeen. 

Tätä ennen maksettava korkeampi tuki lisää tuulivoimahankkeen kannattavuutta. 

Syöttötariffin vaikutuksia sähkön tuotantokustannuksiin eri tuotantovaihtoehdoilla on 

esitetty kuvassa 6.2. Tuulivoimalle maksettava syöttötariffi on vertailussa ollut 29 

€/MWh sähkön markkinahinnalla 54,4 €/MWh. Syöttötariffi huomioiden tuulivoiman 

tuotantokustannukset tulisivat olemaan tämän esimerkin mukaan maalla 51,52 €/MWh 

ja merellä 72,87 €/MWh. Kustannusvertailussa sähköntuotanto ydinvoimalla on 

edelleen selkeästi kannattavinta ollen 40,13 €/MWh. 

 

Kuva 6.II: Syöttötariffin vaikutus sähkön tuotantokustannuksiin. Voimalaitosratkaisuille on 

käytetty oman pääoman osuutena 30 % ja reaalikorkona 6,5 %. Pääoman tuottovaatimuksena on 

ollut 10 % ja vieraan pääoman korkona 5 %. Kustannusten tasona on käytetty maaliskuun 2011 

hintoja. (Kivistö & Vakkilainen 2011, 23) 
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Sähkön markkinahinta on vaihdellut edellisinä vuosina noin 40 – 70 €/MWh välillä. 

Näin ollen merelle rakentamisen tuotantokustannukset olisivat syöttötariffista 

huolimatta vielä hyvin korkeat ja muihin sähköntuotantoratkaisuihin nähden 

kannattamaton vaihtoehto. Maalle, lähinnä vain rannikolle, rakennettavan tuulivoiman 

tilanne on valoisampi nykyisellä kustannustasolla. Tuulivoiman 

tuotantokustannusarvioiden perusteella todettakoon, että tuulivoiman kilpailukykyä 

voidaan edistää tukemalla sitä ensiksi syöttötariffilla. Investointikustannusten oletetaan 

laskevan tulevaisuudessa tuulivoimatekniikan vielä kehittyessä edelleen ja tämänkin 

edellytyksenä ovat kannattavat markkinanäkymät. Syöttötariffilla tuetaan niin 

tuulivoimantuottajia kuin tekniikan kehittymistä. Tuulivoiman tuen tarve tulee 

tulevaisuudessa vähenemään investointikustannusten laskiessa ja samalla 

kannattavuusnäkymätkin paranevat. 
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7 KEHITYSNÄKYMIÄ 

Suomen tuulivoiman kehitykseen on kohdistunut selviä hidasteita viime vuosina. Mikäli 

myös näitä hidasteita saadaan vähennettyä on tuulivoimalle luvassa paljon myötätuulta 

tulevaisuuden Suomessa. Tuulivoima suhteellisen uutena energiantuotantovaihtoehtona 

Suomessa on omiaan herättämään paljon huomiota ja jakaa paikoitellen voimakkaasti 

mielipiteitä. Tässä työn osassa käydään lyhyesti läpi tuulivoiman kehitykseen 

vaikuttavia tekijöitä ja tarkastellaan lyhyesti tulevia tuulivoimahankkeita. 

7.1 Tuulivoimahankkeiden nykyisten hidasteiden poistuminen 

Tuulivoimantuotannon vaiheet voidaan jakaa kolmeen osaan, joita ovat 

tuulivoimapuiston kehitys, tuulivoimapuiston rakennus ja sähköntuotanto. Kehitysvaihe 

on vaiheista aikaa vievin ja samalla kaikista tärkein. Aikaa siihen voi kulua projektista 

12 – 36 kk. Siihen kuuluvia selvityksiä on tehtävä muun muassa maakunta-, asema- ja 

yleiskaavoituksessa, lentorajoituksissa ja ympäristövaikutuksissa. Selvitysten pohjalta 

tehdään lopulta hankkeen investoinnille kannattavuusarvio. (Laaksonen 2011) 

Tuulivoimarakentamisessa ei vuoden 2011 kehityksessä päästy oletettuun 300 MVA 

tuotantoon. Vuonna 2010 arvioittiin, että vuoden 2011 aikana rakennetaan 100 teollisen 

kokoluokan tuulivoimalaa. Voimaloita rakennettiin kuitenki vain kolme ja samalla 

tuulivoimantuotanto kasvoi kolmanneksen verrattuna vuoteen 2010. Hitaan 

rakentamisen syynä on ollut tuulivoimahankkeiden määrän kasvun ja lupaprosessien 

etenemisen epätasapaino (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2012). 

Viivästystä on muun muassa aiheuttanut tarvittaessa tehtävät ympäristövaikutusten eli 

YVA - selvitykset, joiden tarpeellisuus on ollut voimalaitoshankekohtaisesti 

katsottavaa. Menettelyihin tehtiinkin vuonna 2011 uudet ohjeet, joiden mukaan YVA- 

menettelyjä sovelletaan aina suurien tuulivoimahankkeiden kohdalla. Suurten 

hankkeiden kokorajaksi on asetettu vähintään 10 yksittäistä tuulivoimalaitosta tai 

vähintään 30 MW kokonaisteho. Muutos ympäristömenettelyiden noudattamisessa tulee 

nopeuttamaan voimalaitoshankkeiden alkuvaiheiden suunnittelua nykyisestään. 

(Ympäristöministeriö 2011c) 
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Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole ollut valmiina erityisiä säännöksiä suuria 

tuulivoimapuistoja varten tarvittaviin maa- tai vesialueiden kaavoitukseen ja 

lupamenettelyihin (HE 141/2010). Koska tuulivoimaloita rakennetaan tulevaisuudessa 

suurempina puistoina yksittäisten voimaloiden sijaan, on aiempien määräysten 

soveltaminen osoittautunut hankalaksi. Tuulivoimarakentamista tulee edistämään 2011 

voimaan tullut lainmuutos (MRL 77 a §), jonka myötä tuulivoimaloiden rakennuslupien 

myöntäminen voi perustua suoraan yleiskaavaan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että 

tuulivoimalan rakentamiseen soveltuvia alueita on osoitettu valmiiksi yleiskaavassa. 

VTT on tehnyt tuulivoimahankkeen tutkavaikutuksista laskentatyökalun, joka jo 

tutkimusvaiheessa auttoi puolustusvoimia vapauttamaan 47 rakentamishanketta 

tarkemmista ja hidastavista selvityksistä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011b). Lisäksi 

hankkeita on hidastanut myös esimerkiksi EU-maihin nähden poikkeuksellisen tiukat 

lentoliikenteen ja maantieliikenteen tuulivoimarakentamisen rajoitukset. Tulevia 

hankkeita helpottanee myös Ilmailulaitos Finavia ja Liikenteen turvallisuusvirasto 

Trafin uusi lentoesteselvitys, jonka avulla on mahdollista saada jo aiemmin hylätyksi 

tulleet hankkeet uudelleen vireille (Energiateollisuus 2012b).  

Helpotusta näyttäisi jatkossa tulevan, koska tuulivoimahankkeiden hidastumisen tekijät 

on huomattu ja muutoksia lupaprosesseihin on jo tapahtunut. 

7.2 Merialueille rakennettava tuulivoima 

Merelle rakentamiselle on useita syitä, kuten parempi tuotanto ja tulevaisuudessa 

rannikkojen hyvät sijoituspaikat ovat jo käytetty. Tuulivoimarakentajat ovat vahvasti 

yhtämielisiä siitä, että nyt käytössä olevan syöttötariffin taso on riittämätön tukemaan 

merialueille rakennettavaa tuulivoimaa. 

Merituulivoiman rakentamiseen liittyvät riskit ovat kuitenkin suuremmat, kun 

rakennusolosuhteet ovat haastavat ja teknologia vielä uutena vaatii lisää kehittämistä. 

Pidemmällä aikajänteellä vuoden 2020 jälkeen merituulivoiman merkityksen uskotaan 

kasvavan huomattavasti. Suomessa laajamittainen saatavilla oleva tuotantopotentiaali 

on sijoittunut suurilta osin merialueille, erityisesti Perämerelle. 
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Syöttötariffin tavoitehinnan taso on määritetty maalle rakennetun tuulivoiman 

kannatavimpien paikkojen mukaan ja näistä suurin osa sijaitsee rannikkoalueilla. 

Merituulivoiman kannalta tukijärjestelmän täydennyksen muodostamisen tulee tukea 

hankkeiden nopeaa käynnistämistä. Tähän katsotaan vaihtoehdoiksi joko korotettu 

syöttötariffi, investointituki tai demonstraatiotukien käyttö. Demonstraatiotuen avulla 

voidaan tehdä tutkimuksia merituulivoimasta. Tämän jälkeen on mahdollista määrittää 

mikä on tarvittavan lisätuen tarve tai muu edistämisen muoto. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2010b; Suomen Hyötytuulen, Energiateollisuuden ja Suomen 

Tuulivoimayhdistyksen lausunnot) 

Merituulivoiman rakentamisessa maalle rakentamisesta poikkeavaa on, että Suomen 

merialueita hallinnoi Metsähallitus. Metsähallituksella on monopoli merituulivoiman 

alueiden vuokrauksessa ja kyseisistä vuokrista säädetään erikseen laissa (973/2002). 

Merituulivoiman lisääntyessä seurauksena voi olla merituulivoimalle sopivien 

merialueiden vuokrien nousu. Mikäli vuokrat halutaan pitää kohtuullisena ajaa tämä lain 

sisällön mahdollisen tarkasteluun tai tarkentamiseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, 

40) 

7.3 Tuulivoima ja asenteet 

Tuulivoimarakentaminen on uusi näky Suomen maisemissa, jollaiseen ei olla aiemmin 

totuttu. Tämän vuoksi tuulivoima on omiaan herättämään paljon huomiota 

hankepaikkakunnan asukkaissa. Tuulivoimaan liittyvät asenteet ovat vaihtelevasti 

myönteisiä ja kielteisiä usein sen mukaisesti, onko tuulivoiman rakennuspaikaksi 

suunniteltava alue lähellä omaa asutusta tai esimerkiksi kesämökkiä. Syitä valituksiin 

tuulivoimahankkeita kohtaan ovat esimerkiksi pelko tuulivoimaloiden aiheuttamasta 

maisemahaitoista, melusta ja valohäiriöstä eli niin kutsutusta välkkeestä. Kuitenkin jopa 

valtaosa on eri mieltä tuulivoimaloiden näistä haitoista, kun  mielipidettä on kysytty 

tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen (Motiva 2010). Huolta aiheuttaa myös 

tuulivoimaloiden vaikutukset eläimiin. 

Merkittävää tuulivoiman ympäristövaikutuksissa on tuulivoimahankkeen ja laitosten 

koko. Hyvin hoidetulla suunnittelulla voidaan lieventää tuulivoimaloiden 
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maisemavaikutuksia ja asenteita niitä kohtaan. Esimerkiksi voimalaitosten välinen 

sijoitusetäisyys vaikuttaa olennaisesti esteettisyyteen. Etenkin rivissä olevien 

voimalaitosten kohdalla etäisyys korostuu ja ryhmittely toisin vaikuttaa näkymään 

positiivisesti (Weckman 2006, 9). Teollisuusmaisema nähdään sietokyvyltään jo 

valmiiksi sopivan tuulivoimaloiden sijoituspaikaksi niin mittakaavan kuin käytönkin 

kuten valmiin infrastruktuurinkin puolesta. Rannikolle rakentamisessa satama-alueet 

olisivat tähän hyvin soveltuvia, kun taas avarat tunturit nähdään ympäristöltään 

herkempinä. (Ympäristöministeriö 2011a, 34) 

Tuulivoimarakentamisesta tiedottaminen hankkeen alussa koetaan merkittäväksi 

rakentamista koskevan lähialueen asukkaiden keskuudessa. Jo ennen hankkeen 

julkaisua annettu tieto projektista vaikuttaa positiivisesti suhtautumiseen (Motiva 2010). 

Tuulivoiman edistämisen kannalta tärkeäksi on osoittautunut tiedon lisääminen niin 

tuulivoimahankkeiden lähistön asukkaille kuin sähkön kuluttajille, jotta mahdollisia 

ennakkoluuloja tuulivoimaa kohtaan saadaan myönteisemmäksi ja kiinnostus tätä 

puhdasta energiantuotantomuotoa kohtaan lisääntymään. 

7.4 Tuulivoimahankkeita 

Suomessa tällä hetkellä julkaistuja hankkeita enemmän, kuin tuulivoimaa on ilmasto- ja 

energiastrategiassa esitetty tarvittavaksi. Kiinnostus tuulivoimaa kohtaan on ilmeisen 

suurta. Tammikuussa 2012 Suomessa julkaistuja tuulivoimahankkeiden määrä on noin 

7 778 MW. Merelle suunnattuja hankkeita on yhteensä 3 028 MW, joista vireillä 

olevien projektien lukumäärä 16. Maalle ja rannikkolle suunnattuja projekteja on 

yhteensä 169, kokonaisluokaltaan 4 750 MW edestä. (VTT 2012) 

Liitteessä 2 on helmikuun 2011 tilanne julkaistuissa hankkeissa Suomessa. Mikäli 

kaikki hankkeet tulisivat toteutumaan olisi tuulivoimantuotantoa Suomessa karkeasti 

arvioituna lähes 20 TWh. On todennäköistä, että hankkeista vain osa tulee toteutumaan. 

Rakennusvaiheessa ja rakentamista odottavia hankkeita on nyt yhteensä 16, joista suurin 

osa on sijoittunut rannikolle. Suomen tuulivoimantuotantoon saatava tehonlisäys näiden 

hankkeiden osalta on 153 MW ja mikäli tuotannosta poistuvaa kapasiteettia ei ole 
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nousisi kokonaisteho tällöin 332 MW:iin. Projektien valmistuminen on arvioitu 

tapahtuvan vuoden 2012 aikana. 

Merelle rakennettavat projektit ovat kaikki vielä odottamassa eri vaiheissa olevien 

lupaprosessien loppuun saamista. Suurin merelle sijoittuva hanke on Korsnäsin 600 – 

800 MW tuulipuisto, joka muodostuu 120 – 160 turbiinista. Kuvassa 7.1 on 

havainnekuva Kemin Ajokselle suunnitteilla olevasta laajennushankkeesta nykyisen 

merituulipuiston yhteyteen. Hankkeen koko on 120 – 230 MW ja laajennus käsittää 

enintään 69 uutta 3 – 5 MW tuulivoimalaitosta. Kaikki Suomen merialueille 

suunnitellut hankkeet ovat vähintään 18 tuulivoimalaitoksen suuruisia  tuulipuistoja. 

Suomen ensimmäinen vesiluvan saanut avomerihanke on Suurhiekan merituulipuisto 

Iin edustalla ja lupa käsittää 80 tuulivoimalan rakentamisen. (VTT 2012) 

 

Kuva 7.I: Havainnekuva Kemin Ajos III - hankkeen yhdestä suunnitelmavaihtoehdosta. 

(Innopower 2012) 
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8 YHTEENVETO 

Euroopan komissio on määrittänyt jäsenmaita koskevat tavoitteet osana 

ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, jonka pohjalta on Suomen hallitus tehnyt vuonna 

2008 Suomen ilmasto- ja energiastrategian. Tässä työssä keskityttiin vuoteen 2020 

suuntaavaan uusiutuvan energian edistämiseen tuulivoiman osalta. 

EU:n Suomelle esittämä velvoite on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 %:iin vuoden 

2020 energian loppukulutuksesta. Suomen tavoite tuulivoimalla tuottettavan sähkön 

määräksi on 6 TWh vuonna 2020. Kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä tämä vastaisi 

vuoden 2020 tienoilla noin 6 %:n osuutta. Suomen tuulivoimakapasiteetin tulisi 

hallituksen esityksen mukaisesti kasvaa 2 500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä. 

Vuonna 2011 Suomessa oli rakennettua tuulivoimakapasiteettia 197 MW, mikä on 

2 300 MW alle vuoden 2020 tavoitteen. Tämä tarkoittaa noin 800  uuden 

voimalaitoksen rakentamista seuraavan 9 vuoden aikana. Tarvittavasta 

tuulivoimakapasiteetista on nyt rakennettu alle 7 %. Tuulivoimarakentajat odottivat 

uusiutuvan energian tukemiseen tarvittavan syöttötariffin tuloa kevääseen 2011 saakka, 

mikä hidasti hankkeiden aloittamista. 

Tuulivoiman kannattavuus on hyvin herkästi sijoituspaikasta riippuvainen. 

Tuulivoimalla tuotetun sähkön tuotantokustannukset ovat maalla ja erityisesti 

hyvätuulisella rannikolla paljon alhaisemmat kuin merellä, sillä merellä 

rakennuskustannukset nousevat. Syöttötariffi tukee erityisesti onshore-rakentamista ja 

sillä on mahdollisuudet tulla kilpailukykyiseksi. Koska syöttötariffin määrittämisessä on 

käytetty rannikolle sijoitetun tuulivoiman tuotantokustannuksia, ei syöttötariffia ole 

koettu offshore-rakentamista edistäväksi. Erityisesti hyödyllinen voisi olla 

demonstraatiotuki suurelle merituulipuistohankkeelle.   

Suomessa on potentiaalisia alueita tuulivoimalle runsaasti varsinkin rannikoilla, 

tuntureilla ja avomerellä. Tuulivoimahankkeita on tiedossa paljon erityisesti Suomen 

rannikkoalueille ja näillä hankkeilla on mahdollista saavuttaa Suomen 2500 MW 

tavoite. Hankkeiden edistymistä tähän mennessä on kuitenkin hidastanut muun muassa 

uudet ja muuttuvat lupaprosessit projektien aikana. 
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On selvää, että tukitoimenpiteillä on vaikutusta Suomen tuulivoimantuotannon 

kehittymiseen kannattavaksi ja kilpailukykyiseksi tulevaisuudessa. Suomen ilmasto- ja 

energiastrategian tavoitteet 6 TWh:n tuulivoimantuotannosta vuodelle 2020 eivät ole 

mahdottomia, mutta haasteellisia. Tuulivoima tulee olemaan Suomessa vielä merkittävä 

osa sähköntuotantoa, kunhan kehitykseen tarvittavat tekijät ovat kohdallaan. 
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LIITE 1. SUOMEN TUULIVOIMAKAPASITEETTI VUODEN 

2010 LOPULLA 

 

Yli 10 MW tuulivoimalaitokset on nimetty kuvaan. Tilastoinnissa mukana olleet 

voimalaitokset ovat nimellisteholtaan yli 70 kW. (Holttinen & Stenberg 2011, 11) 



 

LIITE 2. JULKISTETTUJA TUULIVOIMAHANKKEITA 

VUODEN 2011 HELMIKUUSSA 

 

 

(Osin mukailtu lähteestä VTT 2012) 


