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Teknologinen kehitys →
Tuulivoima 2.0



Teknologiakehityksen tuomat hyödyt

Korkeammat tornit, pidemmät 

lavat

Voimalat tuottavat yli tuplasti 10 v. 

vanhempiin verrattuna

Tuulivoimalla tuotetun sähkön 

hinta on 1/3 siitä, mitä 10 v. sitten
Maatuulivoima ei tarvitse valtion 

taloudellista tukea

Investointikustannus tippunut 

1,5 milj./MW -> 1-1,2 milj./MW



Tuulivoimakapasiteetti tuplaantumassa 3 
vuodessa
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Hankelista, rakenteilla ja toiminnassa 
olevat voimalat





Miten tuulivoimahankkeet viedään 
läpi?

• Yksi sopimus (Engineering, procurement, and construction, EPC), jossa 
koko tuulivoimapuiston toimitus toimitus

• Jaettu toimitus, joka jaettu esim: 
• Tuulivoimalatoimitus (TSA, Turbine Supply Agreement)

• Infra-urakka (BoP)
• Maanrakennus

• Perustukset

• Sähköinfra / sähköasema

• Liityntäjohto





• Nykyinen jo rakennettu 
tuulivoimatuotanto muodostaa 
merkittävän työvoimatarpeen koko 
elinkaaren aikana.

• Suhteutettuna työllisyysvaikutukset 
lineaarisesti koko tarkastelujaksolle, 
tarkoittaisi se työpaikkoina  noin 2350 
työpaikkaa.

• Tuulivoimateknologiateollisuus
(mm. komponenttien valmistus) työllistää 
suoraan noin 2000 henkeä vuosittain.

Lähde: Ramboll, 2019: Tuulivoiman 
aluetalousvaikutukset  
https://www.tuulivoimayhdistys.fi/media/tu
ulivoiman-aluetalousvaikutukset-
29.4.2019.pdf

https://www.tuulivoimayhdistys.fi/media/tuulivoiman-aluetalousvaikutukset-29.4.2019.pdf


Käyttövaiheen alueelliset 
työllisyysvaikutukset

• Työvoimatarpeesta:
• 42 % Pohjois-Pohjanmaalla,
• 14 % Lapissa,
• 13 % Satakunnassa ja
• 30 % yhteensä muualla Suomessa.

• Työvoimatarpeesta:
• 5 % Suoraan 

tuulivoimatuotantoyrityksissä.
• 55 % yrityksissä, jota myyvät tuotteita 

ja palveluita osana alihankinta-
arvoketjuja. 

• 40 % yrityksissä, jotka myyvät tuotteita 
ja palveluita kuluttajille tai toimivat 
niiden yritysten alihankinta-
arvoketjuissa.

Lähde: Ramboll, 2019: Tuulivoiman aluetalousvaikutukset  

https://www.tuulivoimayhdistys.fi/media/tuulivoiman-aluetalousvaikutukset-29.4.2019.pdf

https://www.tuulivoimayhdistys.fi/media/tuulivoiman-aluetalousvaikutukset-29.4.2019.pdf


TUULIVOIMATUOTANNON VAIKUTUKSET TULEVAISUUDESSA

Lähde: Ramboll, 2019: Tuulivoiman 
aluetalousvaikutukset  
https://www.tuulivoimayhdistys.fi/media/tuulivoiman
-aluetalousvaikutukset-29.4.2019.pdf

https://www.tuulivoimayhdistys.fi/media/tuulivoiman-aluetalousvaikutukset-29.4.2019.pdf


Huomio kolmesta edellisestä kalvosta!

• Voimaloiden elinkaari on kasvanut  20 v -> 25v -> 30 v
• Edelliset luvut on laskettu 20 vuoden elinkaarelle

Huollon ja kunnossapidon ja ylipäänsä käyttövaiheen työpaikkojen 
vaikutus kasvaa verrattuna edellä mainittuihin lukuihin.



Parha rakentamishankkeen esittely

Infra / Balance of Plant
• Tiet ja nostoalueet. 

– Pentti Hämeenaho Oy Raahesta.
• Mahdollisia aliurakoita:

– Metsän raivausta.
– Kiviainesta.

• Perustukset. 
– Maastorakentajat Oy Kalajoelta.

• Mahdollisia aliurakoita:
– Perustuksiin betonia tuhansia kuutioita.
– Raudoitustyöt.

• Verkkoliityntä
– Sähköasema pohjatöineen.

• VEO Oy Vaasasta.

– Muuntaja. Koncar Kroatiasta.
– 110kV voimalinja. Eltel Oyj.

• Rakennustöiden valvonta. Ramboll.

• 10 voimalaa, Pyhäjoki
• Kokonaisinvestointi 60Milj €
• Karkeasti 80% 

laitetoimitukseen, 20% 
infraan.

• Infra / Balance of Plant
– Tiet ja nostoalueet
– Perustukset
– Verkkoliityntä

• Laitetoimitus
– Voimalat

• Kaikki perustuksesta 
ylöspäin.



Parha rakentamishankkeen esittely

• Muut työllistyvät tekijät:

– Rakentamisvaiheessa palvelut työntekijöille; 
catering, majoitukset, pesula, autovuokraus, 
vapaa-ajan aktiviteettipalvelut ym. ym.

– Tuotantovaiheessa paikallista ja alueellista:

• Tiestön ylläpito, eli auraukset ym.

• Käytettävyysseuranta ja raportointi

• Kunnossapito ja määräaikaishuollot

• YVA:n perustuvat seurannat mm. linnusto

• Catering palvelut





PUHURI
Tuulipuiston kustannukset

• Tuulipuiston elinkaaren aikana 
kertyneistä kustannuksista jää 
Suomeen suurin osa.

https://www.hs.fi/talous/art-
2000007814763.html?share=6fd84a154da103f24941bbc286d84a51

https://www.hs.fi/talous/art-2000007814763.html?share=6fd84a154da103f24941bbc286d84a51


Lopuksi

• Tuulivoimaa suunnitellaan ja rakennetaan nyt todella paljon
• Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Lapin eteläosat tulevaisuudessakin 

merkittävimmät tuulivoimamaakunnat
• Hankkeita ja rakentamista myös Kainuussa, Keski-Suomessa ja yhä idemmässä

• Tuulivoima tuo kuntaan merkittävät investoinnit, kiinteistöverotulot ja 
työllisyyttä
• Esim. Kalajoki, 30 % kiinteistöverotulosta tuulivoimasta
• Iissä suurin veronmaksaja tuulivoimahuoltoyritys
• Paikallinen alihankinta tärkeässä roolissa rakentamisvaiheessa mutta myös voimalan 

käytön aikana

• Mukaan hankkeisiin aktiivisesti ottamalla yhteyttä hankkeen omistajaan tai 
valittuun voimalavalmistajaan


