
Myöhästyikö Keski-Pohjanmaa kilpajuoksussa … 

Tuulivoimastako tuki harvaanasutulle maaseudulle?  

Suomeen on rakennettu voimassa olevan keskittävän syöttötariffin innoittamana 

noin 300 tuulivoimalaitosta lähimmät mm Kalajoelle. Kaikkien uusiutuvien 

energialähteiden hajautettu ja maatilatason pien- ja yhteistuotanto sekä 

aurinkosähkö jäivät Suomen tariffijärjestelmän ulkopuolelle. Muualla EU:ssa 

niillä on erittäin merkittävä sija maaseudun elinvoimaisena pitämisessä.   

Hallitusohjelman mukaisen uuden tukijärjestelmän valmistelu alkaa syksyllä 

2015. Nyt viimeistään pitää laittaa painetta sille, että harvaan asutetun 

maaseudun mahdollisuudet saatetaan muun EU:n tasolle.   

Keski-Pohjanmaan mannertuulivoimakaavan alueella uusia tuulivoimalaitoksia ei ole vielä 

tuotannossa yhtään.  Syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen voimalaitosten, voimassa olevien 

kiintiöpäätösten ja käsittelyssä olevien kiintiöhakemusten määrä (3237 MVA) ylitti alkukesällä jo 

kiintiön eli 2500 megavolttiampeerin (MVA) rajan mikä vastaa noin 800 laitosta. Takuuhinta on 

tämän vuoden loppuun asti 105 €/MWh ja ensivuoden alusta 83,5 €/MWh, mutta vain enintään 12 

vuoden ajan. Tuotantotuki tuulivoimalle siis loppuu viimeistään vuonna 2030. Metsänomistajien 

saama vuokra, teiden kunnossapito ja kuntien kiinteistövero sekä yhteisövero kuitenkin jatkuvat 

laitosten rakentamisesta alkaen koko tuotantoajan ja energiaa tarvitaan sen jälkeenkin. Työllistävä 

ja elinvoimaisuutta lisäävä vaikutus on alueelle tärkeä ja merkittävä.  Myös sähkön kuluttajahinta 

tulee nousemaan viimeistään silloin, kun tukien osuus vähenee. 

Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa ja Prasun levikkialueen kunnissa on useita 

tuulivoimahankkeita, mitkä joutuvat ”myöhästyneinä” turvautumaan Sipilän hallituksen valmisteilla 

olevaan uuteen tariffiin. Kaustista ja Lohtajaa lukuun ottamatta kaikissa muissa kunnissa on tai on 

ollut merkittäviä kaavailuja tuulivoimapuistojen pystyttämiseksi. Maakuntakaavassakin tavoitellaan 

(ilman teollisuuden sähkönkulutusta) 50 %:n osuutta kulutuksesta yksin tuulivoimasta! Tavoitteen 

asettamisessa ei ole kuitenkaan oivallettu hajautetun maatilatason energiatuotannon tärkeyttä 

maaseudun ja siten maakunnan elinvoimaisuudelle. Keski-Euroopassa se on mahdollistettu jo 2000-

luvun alussa.   

Tuulelle jopa 70 €, hakkeelle vain 18 €/MWh 

Valtio maksaa takuuhinnan ja sähkön markkinahinnan erotuksen. Markkinahinta on ollut mm. 

runsaan vesivoiman takia tänä vuonna alhainen –  noin 30 €/MWh.  Tuen osuus on siis ollut iso – 

jopa noin 70 €/MWh tuotannossa jo oleville laitoksille - ensivuonnakin noin 50 €.   Metsähakkeella 

tuotetun sähkön tuotantotuki on nousemassa vuoden 2016 alusta ”vain” 18 euroon 

megawattitunnilta. Tuki on tällä hetkellä 15,9 euroa. Tuotantotuki putoaa kuitenkin 60 %:iin, jos 

hake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista 

eli kuitupuusta. 



Metsänomistajien edunvalvojana Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto seuraa mm. 

syöttötariffijärjestelmien kautta kanavoitavia tukia. Metsänomistajien saama vuotuinen vuokra on 

noin 8.000-10.000 €/voimala ja noin 40 €/ha, jos ei satu pylvästä omalle maalle – kuntien 

verotuotto merkittävästi näitä enemmän. Rahat ovat todella tarpeen alueen asuttuna ja 

elinvoimaisena pysymisen kannalta. Myös tiestö tulee ylläpidettyä ja kantavaan kuntoon.   

Kemera –varoista Pohjanmaan maakunnat ovat perinteisesti vieneet suurimman osan.  Kun rahaa on 

ollut rajallisesti, niin on kannattanut olla heti aktiivinen. 

Tuulirahan osalta myöhästyttiin. 

Muut alueet ehtivät ensin. Jo kaavoituksen osalta oltiin liian perusteellisia. Ilman kaavaa ei saatu 

alueelle merkittäviä alan toimijoita.  Valitukset tekevät toisen myöhästyttävän vuoden  - ja ihan 

turhaan sillä ELY-keskus ja viranomaiset olivat jo varmistaneet hankkeiden asiallisuuden. Kun 

kiintiömäärä tuotantotukea jaetaan, niin nyt se menee pääosin näistä syistä muihin maakuntiin.   

Keski-Pohjanmaan mannertuulivoiman ns.  IV-vaihemaakuntakaava hyväksyttiin 

maakuntavaltuustossa ilmeisesti sekin vuotta/paria liian myöhään vasta keväällä 2015. Sinällään 

ympäristöministeriö sen hyväksyy, vaikka valituksiakin on tehty.  Kuntatason osa-yleiskaavat ovat 

olleet samanaikaisesti työn alla ja myös niitä on osin valituksin viivästetty.   

Uuteen tariffiin hajautettu tuotanto? 

Selvää on, että uusi tariffijärjestelmä tulee olemaan olennaisesti pienempi. Sen valmistelu ei saisi 

jäädä vain keskittävään tuulivoimapuistojen rakentamiseen.  Maaseudulle aivan kertaluokkaa 

tärkeämpi olisi hajautettuun kaikkien uusiutuvien energialähteiden tuotantotukijärjestelmään 

siirtyminen.  Toisaalta on muistettava, että mikään uusiutuva - eikä edes ”ilmainen” energiamuoto - 

ei toimi kokonaan ilman vailla valtion tukea. Mm. sähköntuotantotukia ei ole rajattu tuulituen 

tapaan vain määräaikaiseksi. Näin ollen eri energiamuotojen kokonaistukimäärät tasoittuvat 

pitkässä juoksussa – joten kateellisuudellekaan ei ole asiallisia perusteita.      
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  Tuulivoimaa rannikon maisemassa  vrt Keski-Pohjanmaalla mannertuulivoimakaava. Kuva MP 



 

 
         Tuulivoima tulee näkymään K-P:lla.  Lähde: Ote maakuntakaavan selvityksestä ”Tuulivoima- 

         alueet maisemassa”. 

 



 
Keski-Euroopassa energiatilat tuottavat syöttötariffin turvin sähköä hakkeella, biomassalla, 

auringolla ja tuulella. Tuotantorakennusten katot täynnä aurinkopaneleita. Kuva MP  


