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Kommunikaation ja energian vallankumoukset ovat 
aina kulkeneet käsi kädessä

100 000 vuotta sitten… 

Biomassa (tuli)

Puhuttu kieli

5000 vuotta sitten…

Maanviljelys ja kotieläimet

Kirjoitettu kieli

100-150 vuotta sitten…

Koneet ja fossiiliset polttoaineet

Sähköinen kommunikaatio



Neljäs kommunikaation ja energian 
vallankumous…



Energiajärjestelmä on MURROKSESSA
(murros = perustavanlaatuinen muutos)
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Liikenne, lämmitys, teollisuus sähköistyvät

Ajureita Suomessa mm.
• Tavoitteena olla hiilineutraali 2035
• Energiaomavaraisuus

Sähkön kulutus nousee 
(kokonaisenergian kulutus ehkä laskee)

Tuuli- ja aurinkovoimaa voidaan 
rakentaa nopeasti lisää ja siten 
ratkaista kasvava puhtaan 
sähkön tarve



Tuulivoima



Tuulivoima kattaa nyt

10 % 
Suomessa kuluttamastamme sähköstä



Tuulivoiman osuuden kasvu Suomessa

2010
selvästi alle 1 % 

kulutetusta sähköstä

2021
n. 10 % kulutetusta 

sähköstä

2025
n. 27 % kulutetusta 

sähköstä



Vuosina 2022 – 2025:

Yli 760 uutta tuulivoimalaa 

Yli 6 miljardin euron 
investoinnit



Tuulivoima Pohjoismaissa ja Virossa
2009 -2021 (MW)
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Tuulivoima 2.0:
Sama ulkonäkö, mutta edullisinta sähköä!

Teknologinen kehitys, korkeammat 
tornit, pidemmät lavat

Uudet voimalat tuottavat yli 
kolminkertaisesti  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 m€/MW  1-1,2 m€/MW

Tuulivoima kattaa pian neljänneksen 
Suomessa kulutetusta sähköstä



Tuulivoima 
tuo kunnille…

kiinteistöverotulot

työtä lukuisten alojen 
yrityksille

tuloja maanomistajille

työpaikkoja

imagohyötyjä ilmastohyötyjä

elinvoimaa & uskoa 
alueen 

tulevaisuuteen



2021 kiinteistövero top 7 

Kunta Voimaloita 
(kpl) 2020 
lopussa

Kiinteistövero (€)
2021

Kalajoki 64 1,55 milj.

Ii 56 1,17 milj.

Pyhäjoki 43 1,14 milj. 

Raahe 62 1,1 milj. 

Pori (11 
merituulivoimalaa)

37 1,02 milj.

Simo 37 880 800
Närpiö 47 826 810
Yhteensä 346* 7,69 milj.

* 42 % vuoden 2020 loppuun mennessä asennetuista voimaloista

Tuulivoimaloiden 
kiinteistökertymä vuonna 

2021 koko Suomessa 
yhteensä 17,9 milj.€ 

Vuonna 2020 
tuulivoimaloista maksettiin 

kiinteistöveroa yht. 15,7 
milj.€

Lähde: vero.fi

http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Kiinteistoverot/kive_301.px/


Työtä yrityksille…
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Vuolijokelainen perheyritys Kone- ja metallipalvelu 
Schroderus oli Vaalassa Metsälamminkankaan 
työmaalla monessa mukana…

Aluksi oli puhe, että autamme silloin tällöin, mutta 
lopulta meillä on ollut työmaalla jatkuvasti kahdesta 
viiteen miestä. Tämän takia olemme myös palkanneet 
lisää henkilöstöä.
Olemme pyrkineet tarjoamaan ratkaisun kaikkiin esiin 
tuleviin tarpeisiin. 
Olemme muun muassa hoitaneet vesien pumppauksia 
ja huolehtineet, että voimalaperustukset pysyvät 
kuivina, hoitaneet työmaan vesi- ja polttoainehuoltoa, 
tiestön kunnossapitoa ja aurausta, aitauksien ja 
viitoitusten asennuksia, työmaan sisäistä 
tavaraliikennettä sekä työmaakoneiden ja laitteiden 
korjauksia. Lisäksi vuokrasimme työmaalle kaksi 
traktoria.



Tuulipuiston elinkaaren 
aikana kertyneistä 
kustannuksista jää suurin osa 
Suomeen



Tuulivoima 
myös… 

Muuttaa maisemaa

Aiheuttaa keskustelua

Vaikuttaa ympäristöön Hyvä ja laadukas 
suunnittelu keskeistä! 



Pääsy 
sähköverkkoon

Maapohja

Asutus

Kaavoitustilanne

Puolustusvoimien 
kanta

Tuulisuus

Lukuisat ympäristö-
ja luontoseikat

Tuulivoima-alueen 
valintaan vaikuttavat 

esim.:

Etäisyys 
tiestöön Kunnan 

tahtotila

Maanomistusolot

Traficom/Finavia



Suomessa suunnittelu ja luvitus toimivat
• Suomessa eri viranomaiset ovat tehneet selkeitä ja laadukkaita 

ohjeita suunnittelun tueksi.

• Nykyinen luvitus- ja verokehikko toimivat! 

• Kipupisteitä:

• Hallinto-oikeuksien käsittelyajat

• Puolustusvoimien tarpeiden ja tuulivoiman yhteensovittaminen

• Maakuntakaavan ohjausvaikutus – liian hidasta, jäykkää ja 

epätarkkaa/tulkinnanvaraista



Maankäyttö paikallisen
näkökulmasta
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• Rakennusaikana voi olla hetkellisiä rajoituksia esim. 

• Tienkäytössä suurten kuljetusten aikaan
• Voimalapaikkojen läheisyydessä pystytysten

aikaan
• Mahdollisten räjäytystyömaiden läheisyydessä

• Maa- ja metsätalous

• Voi harjoittaa normaaliin tapaan niillä alueilla, 
joille ei suoraan kohdistu pysyvää rakentamista



Maankäyttö paikallisen
näkökulmasta
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• Metsästys ja muu virkistystoiminta

• Tuulivoima-alueella voi harjoittaa metsästystä
samaa varovaisuutta noudattaen, kuin muussakin
harvaan rakennetussa ympäristössä

• Maisema

• Tuulipuisto näkyy maisemassa etenkin
katsottaessa laajojen aukeiden alueiden yli



Käyttöiän päättymisen jälkeen
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• Uusimpien tuulivoimaloiden käyttöikä on noin 35 vuotta

• Käytettyjen tuulivoimaloiden materiaaleista noin 80-90 % 

on kierrätettävissä

• Aluetta voidaan tuulivoimaloiden purkamisen jälkeen 

käyttää uuteen tuulivoimalaan tai mihin tahansa muuhun 

toimintaan

• Voimaloiden purkamisesta vastaa tuulipuiston omistaja

• Perustusten purkamisesta / maisemoinnista 

sovitaan ympäristöviranomaisten kanssa

• Esimerkiksi OX2 sopii maanomistajien kanssa

purkuvakuudesta, jolla varmistetaan, että 

purkamisen kustannukset eivät jää missään 

tapauksessa maanomistajan maksettaviksi



Aurinkovoima
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Aurinkopaneelien
kustannusten kehitys

1975 - 2019

Aurinkovoiman läpimurto perustuu kustannusten rajuun
laskuun viime vuosikymmeninä.

Kustannukset tippuneet yli 99 %:

Tehokkaammat aurinkopaneelit

Piimateriaalien halpeneminen

Piimateriaalin tarpeen väheneminen

Parantunut tuotto

Kehitys jatkuu mm. mahdollisten uusien materiaalien

kuten perovskiitin myötä.
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Aurinkopaneeli

Piitä käytetään puolijohdemateriaalina 95 %:ssa
aurinkopaneeleista.

Piistä tehdyt aurinkopaneelit tarjoavat yhdistelmän
tehokkuutta, edullista hintaa ja pitkää käyttöikää.

Aurinkopaneelien käyttöikä on jo yli 30 vuotta ja ne 
tuottavat elinkaaren lopussa 80 % alkuperäisestä

tehostaan.

Solar Module Production Facility Courtesy of Meyer Burger AG



Solar Power Plant

Courtesy of SMA Spain25
Solar Power Plant Courtesy of SMA Spain



Aurinkovoimapuiston kuvaus
Aurinkokenno ja -paneeli

Paneelit keräävät auringon säteilyä ja muuttavat
sen sähköksi.

Valosähköisessä ilmiössä (photovoltaic, PV)
auringon säteily muunnetaan sähköenergiaksi.

Tässä ilmiössä auringonsäteiden fotoni luovuttaa
energiansa osuessaan aurinkokennoon ja saa
aikaan sähkövirtaa.

Useita aurinkokennoja voidaan kytkeä sarjaan,
jota kutsutaan aurinkopaneeliksi.



Aurinkovoimapuiston kuvaus
Telineet ja perustukset

Paneelit asennetaan telineille, jotka rakennetaan
perustusten päälle. Rakennelman korkeus on 
tyypillisesti noin 2-3 metriä.

Perustukset valitaan alueen maaperän mukaan. 
Tyypillisiä perustustyyppejä ovat esimerkiksi
ruuvi- ja lyöntipaalu tai maavarainen perustus.



Aurinkovoimapuiston kuvaus
Invertterit, muuntajat ja sähköverkkoliityntä

Invertterit muuttavat paneeleista tulevan 
tasavirran vaihtovirraksi. 

Muuntaja nostaa jännitteen matalasta 
jännitteestä korkeampaan jännitetasoon. 

Tyypillisesti puiston sisällä on useita pienempiä 
muuntajia (matala-keskijännite), joista sähkö 
johdetaan edelleen kokoavalle sähköasemalle.

Sähköasema sähkön jännitetaso muunnetaan 
muuntajilla vastaamaan liityntäpisteen 
sähköverkon jännitetasoa. 



Aurinkovoimahankkeen eteneminen
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Potentiaalisten
alueiden kartoitus

Maanvuokraus Tekninen suunnittelu
ja luvitus

Hankinta & rahoitus Rakentaminen Toiminta-aika



Millaiset maa-alueet soveltuvat aurinkovoimalle?
Aurinkovoimalle soveltuvat parhaiten alueet, jotka ovat tasaisia. 
Tällaisia ovat esimerkiksi käytöstä poistumassa olevat tai 
vähätuottoiset pellot. Myös turvetuotantoalueiden hyödyntämistä 
aurinkovoimatuotantoon tutkitaan.

Mitä hyötyä aurinkovoimasta on omalla kiinteistöllä?
Maanomistajalle maksetaan vuokraa aurinkovoima-alueesta. 
Lisäksi maanomistaja tukee osaltaan uusiutuvan energian 
tuotantoa. 

Kuinka pitkäksi aikaa maa-alueet vuokrataan? 
Vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti 60 vuodeksi eli hankkeen 
suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja purkuajaksi.
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Voiko aluetta käyttää, kun aurinkovoimapuisto on toiminnassa?
Alueen käyttö on rajoitettua ja tyypillisesti se aidataan. 

Kuinka suuri on teollinen aurinkovoima-alue? 
Tällä hetkellä suunnitteilla olevat hankkeet ovat kooltaan noin 50–
150 hehtaaria.

Mitä tapahtuu, kun aurinkovoimaloiden toiminta-aika päättyy?
Aurinkopaneelit ja muut rakenteet puretaan ja kuljetetaan 
jatkokäsittelyyn. Purkamisesta vastaa aurinkovoimapuiston omistaja. 
Paikalle voidaan myös niin sovittaessa asentaa uudet paneelit. 

Miten toimia, jos miettii oman kiinteistön soveltuvuutta 
aurinkovoiman tuottamiseen? 
Ota meihin yhteyttä, niin selvitetään, voisitko alkaa aurinkovoiman 
mahdollistajaksi. 

Yhteystiedot:
https://www.ox2.com/fi/aurinkovoima/
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https://www.ox2.com/fi/aurinkovoima/


Yhteenveto



Energia asenteet 2021 –tutkimus (ET)
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Mihin suuntaan sähköntuotantoamme tulisi kehittää?



Muutos suhtautumisessa
Tuulivoima
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Kiitos!

veli-pekka.alkula@ox2.com
+358 50 3389 379
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