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Tuulivoima osana suomalaista 

sähköntuotantoa nyt ja 

tulevaisuudessa



Talvi on tuulivoimasesonkia

• tammikuu on tuulisin kuukausi

• Tuuli on hyvin ennustettava tuotantomuoto

• tuulivoimatuottaja vastaa  ennustamansa tuotannon 

toimittamisesta markkinoille

• Tuulivoima-ala työllistää EU:ssa 250.000 henkilöä

• Suomessa jo nyt noin 3.500 henkilöä 

• Tuulivoiman CO2-tase on yksi energiamuotojen parhaista

• Tuottaa valmistukseen kulutetun energiamäärän muutamassa 

kuukaudessa

• Laite on 80%:sti kierrätettävä

• Vaikutukset luontoon ja asukkaisiin otetaan huomioon  

suunnittelussa, kaavoituksessa ja luvituksessa

• Vaikutukset pystytään mallintamaan luotettavasti

• Ei pysty kuitenkaan miellyttämään kaikkia

• Vastustus kumpuaa useimmiten NIMBY-ilmiöstä

Myyttien kumoamista liittyen tuulivoimaan



Energian tuotanto EU:ssa



• Korvaamalla tuontienergiaa kotimaisella 

uusiutuvalla energialla on mahdollista 

tasapainottaa vaihtotasetta tehokkaasti, 

kilpailukykyisesti ja nopeasti 

• Suomen tavoite 6 TWh 2020 ja 9 TWh 2025

Energiantuotantoon käytetyn tuontienergian arvo EUR 
(sis. sähkö, lämpö, voimalaitos ja liikenne)

• Öljy 4,686 Mrd

• Kaasu 1,061 Mrd

• Sähkö 0,700 Mrd

• Kivihiili 0,667 Mrd

• Ydinpolttoaine 0,110 Mrd

Yhteensä            7,224 Mrd

Suomen vaihtotase – tuontienergian arvo

Lähde: HS



Saksa* Suomi*

max kulutus (MW) 75.000 15.000

min kulutus (MW) 30.000 5.000

tuuli + aurinko yht. (MW) 68.000 450

osuus max kulutuksesta (%) 90 % 3 %

tuonnin netto-osuus 0 % 20 %

tuulivoimaloita (kpl) 27.000   200

asukkaita (milj.) 80+ 5+

*maapinta-ala sama

Saksa vs. Suomi

(Saksa)

Lähde: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE:  

Electricity production from solar and wind in Germany in 2013



Miksi tuulivoimaa? 

Tuulivoima on puhdas, uusiutuva energiamuoto

• tuulivoiman ympäristöhyödyt ovat moninkertaiset verrattuna 

haittoihin

• Tuulivoima on kotimaista lähienergiaa 

• tuulivoima vähentää riippuvuutta energiatuonnista 

• se on uusi maaseutuelinkeino, joka parantaa maaseudun 

elinvoimaa 

• tuulivoima on paikallisesti merkittävä työllistäjä

• Tuulivoima on edullinen energiamuoto

• tuuli on ilmainen, loputon raaka-aine

• tuulivoima on kansantaloudellisesti kannattavaa (minkä takia 

sitä myös tuetaan)

• tuulivoima on kustannustehokasta 

• Suomalaiset haluavat lisää tuulivoimaa



Tuulivoima parantaa Suomen kilpailukykyä:

Esimerkkejä Suomen 2020 tuulivoimatavoitteen 2500 MW elinkaaren

aikaisista vaikutuksista (20 vuotta)

• Arvioidut hanke-, tuotekehitys-, investointi- ja huoltokustannukset 4 – 5 mrd €

– itse laitteen investointikustannus torneineen edustaa 60%:a

• Arvioidut palkkakustannukset 12 mrd €

– 1,2 miljoonaa per uusi työntekijä

– työllistämispotentiaali 10.000+ uutta työpaikkaa

tuulivoima-alalle

– sisältää valtion keräämät palkkaverot noin 4 mrd €

• Laskee Suomen tuontienergialaskua noin 7 mrd €

– tuontienergiakustannukseksi arvioitu 60 €/MWh

– vähentää tuontienergiaa 6 TWh/vuosi

• Kansantalouden sähköenergialasku pienenee noin 5 mrd €

(Suomen sähkönkulutuksen arvio 90 TWh/vuosi)

– arvioitu laskevan sähkön pörssihintaa 0,3 snt/kWh

Miksi tuulivoimaa tuetaan?



• Nopeasti käyttöönotettava

• Ilmainen polttoaine

• Energiaomavaraisuus

• Energian tuontilaskun 
pieneneminen

• Sähkön hinnan aleneminen

• Lisää kilpailua 
sähköntuotannossa

• Työllisyys

• Kiinteistöverotulot

• Integroitavissa 
rakennettavaan 
infrastruktuuriin

• Siirtohäviöiden väheneminen

• Verkon kuormituksen 
aleneminen 

• Puhdas energiamuoto

– CO2-vähenemä

– Pienhiukkaset

• Syöttötariffi

• Ympäristövaikutukset

– Vilkkuminen

– Ääni

• Vaihteleva tuotanto

• Vaihteleva sähkön 
hinta

Tuulivoiman tase on vahvasti positiivinen

+10 €

- 1 €



Tuulivoimaloiden kehitys on ollut nopeaa

2013 Suomen sähkönkulutus 85 TWh vastaa noin 8.000 tuulivoimalan tuottoa



Pori Peittoo 54 MW (12 voimalaa) 

Kokonaisinvestointi n. 75 MEUR

Hankekehitys, maanrakentaminen, tiet ja perustukset n.10 % Sähköistys n.10 %

Maatuulivoimapuiston investoinnin jakautuminen
Kuvat YIT

Tuulivoimalat ja tornit 

n. 80 %





Tuulivoimatuotannon markkinavaikutukset 

• 2020 tavoite on 6 TWh

• Asetetaan sitova 15  TWh:n tavoitte 2030 tuulivoimatuotannolle

• 15 TWh vastaa noin 5.000 – 6.000 MW asennettua kapasiteettia

• 9 TWh lisäys 2030 mennessä

• rakennettava lisäkapasiteetti noin 2.500 - 3.500 MW

Arvio tuotannon kehittymisestä Suomessa vuoteen 2030

Arvio tuotannon kehittymisestä Suomessa vuoteen 2030

Suomi on 3 TWh

yliomavarainen

Sähkön kulutus 

kasvaa 0,5% 

vuosittain



TuuliWatti - tuulivoiman johtava toimija ja edelläkävijä Suomessa



TuuliWatti - tuulivoiman johtava toimija ja edelläkävijä Suomessa

Uusiutuvan energian tuet tuovat uutta kapasiteettia 

markkinoille kustannustehokkaammin kuin päästökauppa



TuuliWatti - tuulivoiman johtava toimija ja edelläkävijä Suomessa




