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Vastatuuleen
Tuulta riittää ja 
teknologia pelaa. 
Miksi Suomi ei tartu 
vihreään puhuriin?

ätä ei tule ajatelleeksi 
Suomessa.

Tuulivoima on no-
peimmin kasvava ener-
gia-ala maailmalla.

Suurimmat saastutta-
jat Yhdysvallat ja Kiina 
ovat ahkerimmat inves-

toijat päästöttömään puhuriin. Euroo-
passa rakennetaan enemmän tuulisäh-
köä kuin kaasu-, hiili- tai ydinvoimaa. 
Joka päivä 20 uutta myllyä, vuodessa 
8 500 megawattia, kolmen ydinvoima-
lan verran saasteetonta energiaa.

Tanska, Saksa ja Espanja ovat siellä, 
mihin muu EU on matkalla. Kymmenen 
vuoden kuluttua joka kymmenes kilo-
watti aiotaan tuottaa viiman voimalla. 
Tuulella pyristellään eroon ilmaston-
muutosta kiihdyttävistä fossiilisista 
polttoaineista.

Suomi tavoittelee vähintään 2 000:ta 
megawattia vihreää tuulivirtaa vuon-
na 2020. Tuhatkunta voimalaa jau-
haisi pienen ydinvoimalan sähkön ja 
vähentäisi kahden kivihiilivoimalan 
päästöt.

Kirittävää on roimasti.

TTeksti Petri Pöntinen 
Kuvat Markus Pentikäinen

E

Ajos, Kemi. Winwindin käyt-
töönottaja Ari Pohto tekee vuosi-
tarkastusta Pohjolan Voiman voi-
mala Ajos 3:een.
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Kööpenhaminan 
ilmastokokous 
7.−18.12.2009
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Tuulivoimaa on nyt pisara meressä, puo-
len prosentin siivu sähköstä. Voimalatehoa 
on lisättävä vuosittain 150 megawattia. Sa-
man verran, mitä tähän asti on rakennettu 
18 vuodessa.

Mylly kerrostalon katolle
Pukumiestä ei huimaa.

Katon reunalta on maahan 20 metrin pu-
dotus. Takinlieve lepattaa, harjun puut tai-
puvat navakassa tuulessa. Tapio Ojalan kä-
dessä tuulimittari pyörii vinhasti.

”Nyt on 8,5 metriä sekunnissa!”

Tänne, Lahden Hirsimetsäntie 59:ään, 
nousee Suomen ensimmäinen kerrosta-
lon pientuulivoimala. Rungoksi 8–9 metrin 
masto, siihen kiinni 4,5 metriä leveä rootto-
ri. Ojala, taloyhtiön hallituksen puheenjoh-
taja, haluaisi kaksi myllyä kuusikerroksisen 
talon huipulle.

”Mutta aluksi voi olla helpompi saada lu-
pa yhdelle.”

Taloyhtiö irtautuu kivihiilellä tuotetusta 
kaukolämmöstä. Tilalle maalämpöä, aurin-
kopaneeleja ja tuulivoimaa. Tuulisähköllä 
pyöritetään maalämpöpumppua ja valais-
taan kiinteistön raput, öinen ylijäämä aje-
taan asukkaiden käyttöön.

Tuulen lähikäyttö on helppoa. Kantaverk-
kokytkin muuttaa sähkön sopivaksi ja syöt-
tää sen taloyhtiön verkkoon.

Tässä säästetään ympäristöä – ja rahaa.
”Energialasku putoaa vähintään kolman-

neksen. Ja vihreä energia nostaa asuntojen 
arvoa.”

Taloyhtiön puheenjohtajasta mylly istuu 
maisemaan, ja sen ääni kuulostaa jääkaapin 
hurinalta. Hän uskoo hajasijoitettuun säh-
köntuotantoon kaupungeissa.

”Kymmenen vuoden kuluttua tuulivoima-
lat ovat arkea kerrostalojen katolla.”

Uudet maamerkit
Tuulivoimalla kesti 30 vuotta lunastaa odo-
tukset. Aluksi tökki teknologia.

Lentokoneyhtiöiden ja telakoiden tehot-
tomat jättimyllyt tekivät järjettömän kallis-
ta sähköä. Piti alkaa alusta. Kyläsepät kilkut-
tivat pieniä farmarimyllyjä maanviljelijöille. 
Tieto karttui oppimalla, tuotantosarjoja kas-
vattamalla. Voimaloiden koko on kymmen-
kertaistunut ja tuotanto satakertaistunut al-
kuajoista.

Minivoimaloidenkin siivet ja generaatto-
rit ovat kehittyneet. Tapio Ojala on päätynyt 
suomalaisen Eagle Windpowerin viiden kilo-
watin myllyyn. Yhtiön mukaan 10 000 euron 
investointi maksaa itsensä takaisin kymme-
nessä vuodessa.

Laskukaava on tämä: 10 000 kilowattitun-
nin tuotanto ja tuhannen euron säästö vuo-
dessa. Samalla hiilijalanjälki pienenee 6,2 

tonnilla, se on yli puolet keskivertosuoma-
laisen taakasta.

Ruotsissa pankit tarjoavat lainoja pienmyl-
lyjen hankintaan, maatalousjärjestöt neuvo-
vat isäntiä. Eagle Windpowerin kyselyn mu-
kaan 145 000 suomalaista aikoo hankkia 
myllyn vuoteen 2020 mennessä. Jos näin kä-

visi, omakotitalojen trampoliinit, maatilojen 
viljasiilot ja kesämökkien isännänviirit saisi-
vat lähettyville uuden maamerkin.

Kotivoimaloiden ostajia ei tueta Suomes-
sa. He hyötyisivät, jos verkkoon syötetyn yli-
määräisen energian voisi netottaa eli vähen-
tää omasta sähkölaskusta. 

”Pienvoimaloilla voitaisiin kattaa puolet 
tuulisähkön tavoitteesta”, Eagle Windpo-
werin markkinointijohtaja Miamari Siito-
nen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet 
ja VTT:n tutkijat pitävät arviota teoreettise-
na. Pientuulivoimaloiden paikat valitaan E

E Vihreä 
sähkö pudottaa 
kerrostalon 
energialaskua ja 
nostaa asuntojen 
arvoa.

Lahti, Hirsimetsäntie 59. 
Taloyhtiön puheenjohtaja Tapio Ojala 
uskoo pienvoimaloiden yleistyvän 
kerrostalojen katolla.
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      Kemin tuulipuiston 
tuulivoimala on noin
kaksi kertaa korkeampi 
kuin Helsingin olympia-
stadionin torni.

Atlantin matalapaineiden tuulet siirtävät lämpöä etelästä pohjoiseen. Suomi sijaitsee Atlantin matala-
paineiden itälaidalla. Täällä vallitsevat kohtalaiset ja navakat tuulet: selvästi heikommat kuin Britanniassa 
ja Norjassa, mutta kovemmat kuin Keski-Euroopassa.

     Suomen tuulisuudessa on isot 
vaihtelut merellä, rannikolla ja 
sisämaassa. Paikasta ja vuodesta
riippuen tuulivoimalan huipun-
käyttöaika voi olla vuodessa:  
meri 3 000−4 000 tuntia
rannikko    1 500−3 000 tuntia 
sisämaa     1 300−2 000 tuntia

     Vuonna 2007 Suomen tuuli- 
myllyjen keskimääräinen huipun-
käyttöaika oli noin 2 000 tuntia. 
Ydinvoimala käy täydellä teholla 
8 000 tuntia vuodessa. Tuulivoi-
makapasiteettia täytyisi olla neljä 
kertaa enemmän, jotta se tuot-
taisi saman verran sähköä kuin 
ydinvoimala.

Mereltä tuleva tuuli heikkenee maalle tullessaan maanpinnan rosoisuuden takia.

Inversion takia savut eivät pääse sekoittumaan ylempään ilmakehään. Tämän takia ilmanlaatu heikkenee
maanpinnan läheisyydessä. 
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Rakennuksen katolle 
sijoitettava tuulivoi-
mala pitää asentaa
mahdollisimman ylös, 
koska rakennuksen 
massa voi ohjata 
tuulen ohi voimalan.
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monesti sormituntumalla, ilman perusteel-
lisia mittauksia. On riski, että hankinta osoit-
tautuu hukkaostokseksi.

Jotta tuuli tuottaa, on ymmärrettävä sen 
sielunelämä.

Puut kuin santapaperia
Tuuli on välillisesti aurinkoenergiaa. Aurin-
ko lämmittää epätasaisesti maapalloa. Läm-
pötilaero aiheuttaa paine-eron, joka pyrkii 
tasoittumaan. Silloin tuulee.

Puhuri on herkkäliikkeinen luonnonva-
ra. Kun sen nopeus kaksinkertaistuu, sii-
tä saatava energia teoriassa kahdeksanker-
taistuu. Ja päinvastoin – heikoissa tuulissa 
tehokkainkaan mylly ei auta.

Otetaan esimerkki mereltä ja maalta.
Isosaaressa, kymmenen kilometriä Hel-

singistä etelään, tuulen keskinopeus on 
lähellä merenpintaa kahdeksan metriä se-
kunnissa. Askolan Monninkylässä, 60 ki-
lometrin Helsingistä koilliseen, keskituu-
li on enää reilut neljä metriä sekunnissa. 
Jos Isosaaressa mylly jauhaisi 2 500 mega-
wattituntia vuodessa, Askolassa sama voi-
mala tekisi sähköä enää reilut 300 mega-
wattituntia.

Valtava tuottoero johtuu siitä, että sisä-
maassa tuuli törmää rosoihin. Metsiin, mä-
kiin, rakennuksiin. Esteet ovat kuin santa-
paperia tuulelle, sen vauhti hidastuu kitkan 
lisääntyessä.

Mantereen tuulioloja heikentää myös 
käänteinen lämpötilakerrostuminen, inver-
sio. Maanpinta jäähtyy kirkkaina talvipäivi-
nä ja kuulaina kesäöinä, jolloin kylmä ilma 
jämähtää paikoilleen, kuin katoksi. Sen ta-
kia lähellä maata on tyyntä mutta korkeal-
la puhaltaa.

Hidas maatuuli on itsessään pyörteistä, 
mikä entisestään vähentää voimalan tuot-
tavuutta.

Myllyjen rakentajilla onkin sisämaassa yk-
si ainoa suunta: ylöspäin.

Pienvoimalan omistaja pääsee harvoin 

niin korkeaan tai laakeaan paikkaan, että il-
ma virtaa häiriöttä. Suuret, megawattien voi-
malat on nostettava mantereella vähintään 
sataan metriin, jotta ne kannattavat. Pelipai-
kat ovat äkkiä vähissä.

Helpompaa on etsiä tuulta rannikolta.

Tuulihevoset töissä
Merestä aikoinaan kohonnut Högsåra nou-
see ylimmillään 30 metriin. Kun seuraa hiek-
katietä, saapuu Bockbergin, Pukkimäen, kal-
lioille.

Täällä suhisevat Ilo, Frej ja Flora.
”Ne on ristitty högsåralaisten työhevosten 

mukaan”, Mats Enberg kertoo.
Merikapteeni ja merenkulun lehtori on 

perustanut Turunmaan saaristoon yksityi-
sen tuulipuiston, Viawindin. Valkoiset tuu-
lipollet ovat jykeviä: myllyjen napakorkeus 
65 metriä, roottorien halkaisija 72 metriä, 
kokonaispaino yli 200 tonnia.

Huippuvauhdin tuulihevoset saavuttavat 
13 metrissä, silloin meri vaahtoaa. Täystehol-
la Ilo, Frej ja Flora käyvät kuukauden päivät 
vuodessa. Ne lepäävät keskimäärin päivän 
viikossa, sillä alle neljän metrin tuulessa ne 
eivät liikauta siipiään.

Tuulen keskinopeus on arviolta 7,5 met-
riä sekunnissa.

”Keskituuli on tärkeä, ei huippuvauhti. Sa-
ma juttu kuin työhevosilla ennen”, Enberg 
vertaa.

Puunlatvojen alapuolella puhuri laantuu 
kuuteen metriin. Puolentoista metrin ero 
tuulessa on ratkaiseva: energiamäärä puo-
littuisi 50 metriä alempana.

Vuodenajat vaikuttavat saariston tuuli-
suuteen. Atlantin matalat kiertävät taajaan 
talvella, ja kylmässä, tiheässä ilmassa on 
enemmän energiaa. Tammi–helmikuus-
sa Högsåran kolmikko jauhaa kaksin ver-
roin enemmän sähköä kuin kesä–heinä-
kuussa.

”Se on se aika, jolloin sähköä myös tarvi-
taan eniten”, Enberg muistuttaa.

Alkukesästä, kun meri on kylmempi kuin 
manner, ulapalta puhaltaa sisämaahan. Ran-
nikkoseutujen paikallinen ilmiö, merituuli, 
saattaa yltyä viiteen metriin sekunnissa.

”Merituuli riittää jo sähköistämään saa-
ren.”

Miljoonatili taivaalta
Enbergin omistaman kahvilan seinällä on 
taulu Högsårasta sadan vuoden takaa; luot-
sisaaren viljat jauhettiin viidessä puisessa 
tuulimyllyssä. Luonnonvara on yhä sama, 
mutta mittakaava toinen.

Nykymyllyt tekevät vuodessa 12 000 mega-
wattituntia sähköä, se riittäisi 600 sähköläm-
mitteiselle omakotitalolle.

”Voimalat pitävät saaren kartalla ja tuovat 
näkyvyyttä.”

E Entisen luotsi-
saaren tuulihevoset 
ovat jykeviä, 
kokonaispaino yli 
200 tonnia.

Högsåra, 
Dragsfjärd. 
Saksalaisen 
Windtestin Björn 
Skubich ja me-
rikapteeni Mats 
Enberg tarkaste-
levat salamanis-
kun jälkeä.

E OP-sijoitusvakuutus tuo käyttöösi rahasto- ja vakuutussäästämisen parhaat edut. Käytössäsi on laaja valikoima rahastoja, joita 
voit vaihtaa maksutta ja ilman verotuksen realisoitumista vaikka kerran päivässä. Lisäksi OP-sijoitusvakuutus lasketaan mukaan 
bonuksia kerryttävään asiointiin. Tervetuloa juttelemaan. Lisätietoja osoitteesta op.fi. 
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Ilo, Frej ja Flora houkuttelevat lapsia 
Högsåran leirikouluihin. Voimaloiden vuo-
situotto vastaa koksilaivan 8 000 tonnin hii-
likuormaa.

”Sen verran vaikutamme hiilijalanjäl-
keen.”

Kuuden megawatin pikkupuisto maksoi 
kuusi miljoonaa euroa. Turun Energia os-
taa saaren sähkön. Kymmenessä vuodes-
sa pankkilainat on maksettu, poistot tehty. 

Myllyt toimivat vielä 15 vuotta. Jos energias-
ta maksettaisiin nykyinen kolme senttiä ki-
lowattitunnilta, voittoa jäisi tältä ajalta 5–6 
miljoonaa euroa.

Enbergin hallinnassa on puolet tuulivoi-
mayhtiön äänistä.

”Rahoilla rakennetaan uusia voimaloita tai 
tehdään jotain muuta saariston hyväksi.”

Enberg näkee tuulessa saariston tulevai-
suuden. Vihreä sähkö vahvistaa alueen heik-
koa verkkoa ja luo työpaikkoja. Maanomis-
tajat saavat vuokraa, kunta kiinteistötuloja 

ja saarelaiset sähkön normaalia edullisem-
min.

Merikapteeni unelmoi uusiutuvan virran 
verkostosta Hangosta Maarianhaminaan. 
Ulkoluodoilla, 15–20 kilometriä täältä  
merelle, ovat valmiit myllyjen kiinnitys-

paikat ja valtakunnan tuottoisimmat pu-
hurit.

”Sinne mahtuisi monen ydinvoimalan ver-
ran tuulienergiaa.”

Enbergin projekti kesti kymmenen vuotta. 
Hankkeesta valitettiin korkeimpaan hallin-

E Vastustus 
jarruttaa 
rakentamista 
rannikolla. 
Yritysten on 
siirryttävä merelle.

Ajos, Kemi. Pohjolan Voiman meri-
voimalat pyörivät keinosaarilla. Niiden 
lomitse rahdataan Stora Enson paperia 
maailmalle.

Ajos, Kemi. Myllyn varaulostie on 
sata metriä syvä vaijerikuilu. Ari Pohto 
on vyöttänyt itsensä turvavaljaisiin.

E
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to-oikeuteen asti. Pelkoja oli paljon. Tärvel-
tyy maisema, kuoleeko lintuja, romahtaako 
kiinteistöjen arvo, häiritsevätkö siipien väl-
ke ja ääni?

Enberg asuu lähistöllä, 950 metrin pääs-
sä. Hän kuvaa siipien ääntä auton tyhjän-
käynniksi.

”Jos on huonolla tuulella, ihmistä häiritsee 
jokainen ääni – paitsi ruohonleikkurin.”

Intohimot vastassa
Ilmatieteen laitos saa Suomen puhurit kar-
toittavan tuuliatlaksen valmiiksi marras-
kuussa. Jo nyt energiayhtiöt arvioivat, että 

maan paras tuulivyöhyke ulottuu Helsingis-
tä Poriin, Suomenlahdelta Saaristomeren 
kautta Selkämerelle.

Tilanne on nurinkurinen: missä paras 
tuotto, siellä kiivain vastustus.

Saksassa asutus on keskittynyt kyliin, Suo-
messa se on hajaantunut niemiin ja not-

koihin. Valituskierre on vain yksi hidaste. 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA), 
kaavoituksessa ja luvituksessa on kirjavia 
käytäntöjä, paperisotaan kuluu vuosia.

Etelä-Pohjanmaan Voiman tuulivoimayh-
tiöllä on kymmenkunta isoa maahanketta 
Pohjanmaalla.

”Tuulivoimapuiston YVA:ssa on 400 sivua, 
ydinvoimalan 200 sivua”, toimitusjohtaja To-
mi Mäkipelto sanoo.

”Kun ei ole pelisääntöjä, kaikki intohimot 
otetaan huomioon. Se on mahdotonta.”

Rakentamisvauhtia jarruttaa se, että 
maalle suunnitellut puistot puuttuvat usein 
maakuntakaavasta. Yleensä tarvitaan myös 
kunnan yleis- tai asemakaava. Saksalaisen  
WPD:n tytäryhtiössä on huomattu, että tuuli-
voiman vastaanotto vaihtelee paikkakunnit-
tain kuin yö ja päivä.

”Yksi kunta toivottaa tervetulleeksi, toi-
sessa yksi ainoa virkamies voi pysäyttää ko-
ko hankkeen”, toimitusjohtaja Esa Holtti-
nen kertoo.

Energiayhtiöt harkitsevat nyt tarkkaan, 
minne puistoja suunnittelevat ja milloin 
kertovat niistä julkisuuteen. Alan konsultti, 
tuulivoimayhdistyksen entinen toiminnan-
johtaja Erkki Haapanen ei usko, että ran-
nikolle rakennetaan koskaan merkittävästi 
tuulivoimaa.

”Jotta se onnistuisi, kansa pitäisi vaih-
taa.”

Kun sisämaassa on liian tyyntä ja osa ran-
nikon ja Lapin tunturien väestä on takajaloil-
laan, voimalayhtiöille jää yksi vaihtoehto.

”Ne on pakotettu siirtymään merelle.”

Näyteikkuna merelle
Pohjolan Voiman kymmenen voimalaa sei-
sovat Kemin Ajoksen syväsataman tuntu-
massa. Perämeren pohjukkaa pyyhkii kova 
länsituuli, puuskissa neljätoista metriä se-
kunnissa.

”Ulapan myllyt ottavat täydet kolme me-
gaa”, huoltomies Tapio Piri kertoo.

Keinosaarille rakennetut voimalat on ni-
metty Ajos ykkösestä kymppiin. Myllyjen 
pitkät siivet sieppaavat tuulta verkkaan, 12 
kierrosta minuutissa. Ei uskoisi, että sii- 
pien kärjessä vauhti on yli 200 kilometriä 
tunnissa.

Tämä alue on Suomen näyteikkuna meri-
tuulivoimaan, offshoreen.

Voimalan napakorkeus on 90 metriä, root-
torin halkaisija sata metriä ja kokonaispaino 
400 tonnia.

Merellä kaikki on massiivista.

Suuruuden ekonomiaa
Metsäjättien hallitseman Pohjolan Voiman 
tytäryhtiö Innopower viitoittaa tietä merelle. 
Muut isot pelaajat ovat Fortum, saksalainen 
WPD ja energia- ja teollisuusyritysten yhteis-
yritykset Hyötytuuli ja Rajakiiri.

PVO:n hankesalkussa on eniten megawat-
teja, 1 500. Jos suurpuistot toteutuisivat, ne 
tuottaisivat puolet Olkiluodon vanhan ydin-
voimalan sähköstä ja kuittaisivat yhden suu-
ren hiilivoimalan päästöt.

”Tähtäämme teollisen mittakaavan tuo-

E Aika on 
puhurin puolella. 
Päästökauppa 
nostaa fossiilisten 
polttoaineiden 
hintoja.

Kuivaniemi, Ii. Perämeren pohjuk-
ka on tulevaisuuden tuulivoima-Suo-
mea, sinne on suunniteltu lähes puolet 
puistoista.

E
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tantoon”, PVO Innopowerin toimitusjohta-
ja Lauri Luopajärvi sanoo.

Suuruuden ekonomia tarkoittaa nykyistä 
tehokkaampia voimaloita, korkeampia tor-
neja, kookkaampia siipiä. Suomen kohtuul-
lisissa tuulissa siipien koko korostuu. Kun 
roottorin pyyhkäisypinta-ala kasvaa, on kuin 
käyttäisi suurempaa lapiota tuulen kauho-
miseksi.

Merellä puistot kasvavat. PVO suunnit-
telee Oulun ja Haukiputaan edustalle jopa 
162:ta myllyä. Perustustyöt ja kunnossapito 
tehostuvat, kun voimalat keskitetään. Myl-
lyjen nimellisteho nostetaan viiteen mega-
wattiin.

”Mitä isommat voimalat, sitä vähemmän 
täytyy tehdä yksiköitä ja niihin perustuk-
sia.”

PVO tutkii Ajoksessa, miten talvi koette-
lee koetornin meriperustusta. Kymmenien 
metrien ahtojäihin puistoa ei kannata edes 
harkita. Perämeri houkuttelee alueena, sil-
lä se on riittävän syvä proomuille perustus-
töihin mutta riittävän matala kustannusten 
hillitsemiseksi.

”Merellä maksaa eniten rakennuspaikka. 
Veden syvyys, jääolot ja pohjan laatu ratkai-
sevat hinnan”, Luopajärvi sanoo.

Ilmaiseksi, ehtymättömäksi luonnonva-
raksi tuuli on kallista kesyttää. Maalle yksi 
megawatti rakennetaan 1–1,5 miljoonalla 
eurolla, merelle 2–3 miljoonalla eurolla.

PVO:n offshore-projektien hintalappu on 
3–4 miljardia euroa.

Aika puhurin puolella
Voimalayhtiöt ovat jakaneet tuulireviirit 
kartalla. Kymmeniä puistoja kaavaillaan, ja 
niiden kapasiteetti, 8 000 megawattia, ylit-
tää neljä kertaa Suomen tavoitteen vuoteen 
2020. Valtaosa hankkeista on piirretty meri-
alueille.

Energiapiireissä tuulta kutsuttiin aluksi 
roskasähköksi, ei enää. Myös poliittisen il-
mapuntarin viisari on heilahtamassa.

”Vielä kaksi vuotta sitten tuulivoimaa pi-
dettiin pelleilynä, vaikka sitä ei kehdattu sa-
noa ääneen”, WPD Finlandin Holttinen ker-
too.

Tuulivoima vaatii vielä paljon yhteiskun-
nan tukea. Työ- ja elinkeinoministeriön työ-
ryhmä ehdottaa tuulelle 12 vuoden ajan mak-
settavaa syöttötariffia, takuuhintaa. Tariffin 
maksavat sähkön käyttäjät, ja se on enim-
millään 200 miljoonaa euroa vuodessa. Ker-
rostaloasukkaan sähkölasku nousee vajaan 
kymmenen euroa.

Kriitikot sanovat, että tuulisähkö on rahan 
tuhlausta. On arvioitu, että nuorista metsis-
tä saa bioenergiaa paljon enemmän ja pie-
nemmällä tuella.

”Biomassan tuen tarve on pienempi mut-
ta tarvitsemme myös tuulta”, sanoo yli-in-

sinööri Petteri Kuuva työ- ja elinkeinomi-
nisteriöstä.

Suomi on sitoutunut lisäämään uusiu-
tuvien osuutta energiatuotannossa 28:sta  
38:aan prosenttiin. Tuulisähkön siivu on 
reilu viidennes, kuusi terawattituntia. Met-
sähake on uusiutuvan energian tärkein läh-
de, mutta virkamiehet ja tutkijat eivät luota 
siihen, että tiukassa paikassa puuta liikkuisi 
kattilaan tarpeeksi.

Ja puhurissa on muutakin kuin neitseel-
listä energiapotentiaalia.

Tuuli työllistää ja tuo vientituloja, voima-
loita valmistava Winwind ja vaihdelaatikoita 
tekevä Moventas ovat hyviä esimerkkejä. Jot-
ta ala kehittyisi, tuulivoimaloiden rakenta-
minen on saatava käyntiin kotimaassa.

Aika on tuulen puolella.
Kun öljy kallistuu ja päästökauppa nostaa 

fossiilisten polttoaineiden hintoja, vihreän 
viiman kilpailukyky paranee. Voimaloiden 
hinnat pomppasivat pilviin ennen taantu-
maa, mutta nyt markkinoilla on useita isoja 
rakentajia, kuten Siemens, General Electric, 
Alstom, Hundai, Mitsubishi. Kilpailu kiris-
tyy, sarjat kasvavat, hinnat putoavat.

”Lähestymme kymmenessä vuodessa sitä 
rajaa, että investoinnit kiinnostavat ilman tu-
kia”, PVO Innopowerin Luopajärvi sanoo.

Porkkanarahan riski
Suomi on seurannut toimettomana Euroo-
pan tuulivoimaintoa. Nyt on tekojen vuoro. 

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä us-
koo, että 83,5 euron tuki megawattitunnille 
käynnistää rakentamisen parhailla rannik-
kopaikoilla. Alan toimijat eivät ole yhtä toi-
veikkaita.

”Jos ei ole lupaa rakentaa, rahalla ei tee mi-
tään”, EPV Tuulivoiman toimitusjohtaja Mä-
kipelto sanoo.

Työryhmä ehdottaa alkuvuosille vielä ko-
rotettua syöttötariffia ensimmäisten puis-
tojen vauhdittamiseksi. Viesti voi kuitenkin 
olla väärä, jos yhtiöt kiristävät aikatauluja yli-
määräisen tuen takia.

”Vuoropuhelulle kansalaisten kanssa on 
jäätävä riittävästi aikaa, muuten ilmapiiri tu-
lehtuu varmasti”, WPD Finlandin toimitus-
johtaja Holttinen muistuttaa.

Merimyllyt ovat niin kalliita pystyttää, et-
tä offshore-hankkeet vaativat takuuhinnan 
lisäksi ylimääräistä tukea. 

Valtion budjetista on kaivettava sata mil-
joonaa lisärahaa, jos puolet uusiutuvas-
ta tuulisähköstä halutaan mereltä vuonna 
2020.

”Jo 500–1 000 megawattia on tiukassa ny-
kyisin tukiehdoin”, PVO Innopowerin Luo-
pajärvi arvioi 2 000 megawatin tavoitetta.

WPD Finlandin Holttinen on inhorealis-
ti. ”Mitään isoa buumia ei synny. Ensim-
mäiset 500 megawattia saadaan rakennet-
tua.”

Suomi on ajautumassa pattitilanteeseen. 
Rannikolla takuuhinta on riittävä, mutta lu-
pien saanti ja kaavoitus on  hankalaa. Merel-
le puistot hyväksytään, mutta tariffi ei riitä 
rakentamiseen.

Pallo on päättäjillä. Heidän on selkeytet-
tävä lupapolitiikkaa ja annettava alkusysäys 
merituulivoimalle.

Muutoin Suomi pysyy tuulivoiman höy-
hensarjassa.

Turvetta vai tuulta?
Kuivaniemen kalasatama Iissä uinuu ilta-
hämärässä. Valaistut myllyt puurtavat, vas-
tarannan sinessä vilkuttavat Kemi Ajoksen 
siipityöläiset. Lähes puolet tuulipuistoista 
on suunniteltu tänne, Perämeren pohjuk-
kaan.

Suomen merialueilla on rajaton energia-
varasto.

Kuivaniemen sataman tuulipuiston omis-
taa Vapo, turveyhtiö.

Vapon asema on turvattu energiapaletis-
sa. Poliitikot ovat vapauttaneet turpeen ym-
päristöverosta ja tukevat sitä takuuhinnalla. 
Aluepoliittisista syistä, työpaikkojen takia, 
vaikka se on saastuttavin fossiilinen poltto-
aine. Myös energiayhtiöiden voimalasuun-
nitelmissa soista nostettava raaka-aine on 
edelleen yksi pääpolttoaineista.

Onko tuulella vieläkään yhtään ystä- 
vää? SK

Ajos, Kemi. Meripuistoista vihreä 
virta johdetaan kaapelia pitkin maihin.

E Pallo on 
päättäjillä. 


