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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö kirjoitetaan sijoittajan näkökulmasta ja sen tarkoituksena on antaa 

lukijoille perspektiiviä tuulivoimasta ja bioenergiasta. Tätä opinnäytetyötä ei tehdä 

toimeksiantona yritykselle. Samalla lukijalle muistutetaan mieleen ja kerrotaan, mitä 

sijoituskohteita markkinat parhaillaan tarjoavat.  

 

Uusiutuva energia on saanut jalansijaa ja huomiota markkinoilla vuosittain yhä 

enemmän. Suomessa uusiutuvan energian muodot ovat vasta alkaneet olla esillä 

erilaisissa medioissa. Vihreän energian muodot ovat tätä päivää ja ja niihin kohdistuva 

teknologia kehittyy kovaa vauhtia. Tänä päivänä sijoittajalla on Suomessa entistä 

enemmän erilaisia kanavia sijoittaa uusiutuvaan energiaan, josta eniten esillä ovat olleet 

tuulivoima ja bioenergia. Suomesta löytyy myös paljon potentiaalia kasvattaa vihreää 

jalanjälkeä. 

 

Mielenkiintoni uusiutuvaa energiaa ja erityisesti tuulivoimaa ja bioenergiaa perustuu 

suurimmaksi osaksi siihen faktaan, että ne ovat markkinoilla nuoria sijoituskohteita. 

Haluan tuoda työssäni esille sitä miten nämä sijoituskohteet ilmenevät markkinoilla ja 

miten niiden toimintaan pääsee mukaan. 

 

1.1 Aihe 

Työni aihe on hyvin ajankohtainen, koska se on jatkuvasti esillä. Päädyin tähän 

aiheeseen, koska siitä ei vielä tiedetä paljoa, mikä tekee siitä samalla haasteellisen. Aihe 

myös tarjoaa jo itsessään opinnäytetyölle jotain uutta. Tämä työ käsittelee uusiutuvan 

energiaa pintaa syvemmältä, erityisesti tuulivoimaan ja bioenergiaan sijoittamista. 

Valitsin syksyllä 2011 itselleni suuntautumiseksi ”Rahoitus ja sijoitus” –linjan.  

 

Itseäni on kiinnostanut linjalla eniten pörssimaailma ja sijoittaminen, joten aihe 

käsittelee loistavasti kiinnostuksen kohteitani. Tähän työhön voin tuoda myös 

näkökulmia tuulivoiman ja bioenergian ammattilaisilta. Halusin lisäksi keksiä 

opinnäytetyöaiheen, josta kovin moni ei suurella todennäköisyydellä ole vielä 

kirjoittanut ja jonka avulla voisin erottua paremmin muiden sijoitusaiheisten 
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opinnäytetöiden joukosta. Opinnäytetyöstäni tulee tutkimus ja se tulee käsittelemään eri  

uusiutuvan energian ja muiden nykyisten sijoitusmuotojen riski-tuotto suhteita. Samalla 

selvitetään miten sijoittaja pääsee mukaan sijoittamaan tuulivoimaan ja bioenergiaan, 

mitä hankkeita Suomessa on suunnitteilla ja mitä projekteja on jo toteutunut. Lopuksi 

tarkastellaan miltä tulevaisuus tulee näyttämään bioenergian ja tuulivoiman suhteen. 

 

Työssäni analysoin sijoittajan näkökulmasta tuulivoiman ja bioenergian sijoituskohteita 

ja mitä haasteita ja potentiaalia niillä on markkinoilla. Omistan itse sijoitussalkun, joten 

työn aiheen kautta voin tutustua uusiutuvan energian kohteisiin henkilökohtaisistakin 

syistä. 

 

1.2 Työn tavoitteet 

Työn tarkoituksena on avata uusiutuvan energian kohteita, sekä pohtia miksi 

uusiutuvan energian kohteet ovat potentiaalisia. Samalla tarkoituksena on pohtia 

tuulivoiman ja bioenergian riski-tuotto suhdetta sijoittajan näkökulmasta. 

Tarkoituksena on antaa selkeä kuva siitä, miten nämä uusiutuvan energian 

sijoituskohteet eroavat perinteisistä sijoituskohteista. Tarkoituksena on pohtia myös 

sitä, miltä tulevaisuus näyttää tuulivoiman ja bioenergian kannalta ja mitä muutoksia voi 

tapahtua vuosien saatossa.  

 

Tutkimuksena käytetään avoimien kysymysten haastattelua. Haastatteluja tehtiin neljä ja 

haastateltavat valittiin kolmesta eri yrityksestä, jotta vastauksista ja haastateltavista 

saataisiin mahdollisimman monipuolisia. Vastaukset voin täydentää omia 

johtopäätöksiäni ja näkemyksiäTavoittni. Alla tutkimusongelmani:  

 

 Millainen riski-tuotto suhde tuulivoimalla ja bioenergialla on sijoittajan  

näkökulmasta? 

 

Opinnäytetyöni tutkimusongelma liittyy juuri työn otsikkoon ja käsittelee  

tuulivoiman ja bioenergian sijoituskohteita. Tutkimusongelmaani selventävät 

alakysymykset ovat: 
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o Miten tuulivoimaan ja bioenergiaan voi sijoittaa? 

o Mitä toteutuneita/rakenteilla olevia/suunniteltuja hankkeita Suomessa on? 

o Miltä tuulivoiman ja bioenergian tulevaisuus näyttää Suomessa? 

 

1.3 Opinnäytetyön rajaus 

Valitsin tuulivoiman ja bioenergian muiden uusiutuvan energian kohteiden joukosta, 

koska ne ovat tällä hetkellä suurimmat kohteet. Bioenergiasta ja tuulivoimasta on 

olemassa paljon tietoa ja molemmat ovat eniten esillä. Näillä uusiutuvan energian 

muodoilla on näkyvyyttä markkinoilla ja sijoituskanavia eniten. Koska tuulivoima ja 

bioenergia ovat esillä paljon, päädyin perehtymään niihin muita uusiutuvan energian 

muotoja enemmän.  

 

Tässä työssä bioenergiaan ja tuulivoimaan liittyvät aiheet on rajattu Suomeen. Työ 

käsittelee näitä kohteita vain suomalaisilla markkinoilla. Jos työ olisi tehty tarkastellen 

useampaa maata tai koko maailmaa, se olisi paisunut liian isoksi yhdelle henkilölle. 

Valitsin lisäksi uusiutuvan energian muodoista kaksi tarkasteltavaksi, koska siten 

pystyin keskittymään niihin syvemmpin. Jos kaikkia muotoja tarkasteltaisiin 

syvemmältä, työ venyisi liian pitkäksi.  
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2 Yleistä sijoittamisesta 

2.1 Suunitelma, elämäntilanne ja riskit 

Ennen sijoittamisen aloittamista jokaisen olisi hyvä tehdä itselleen sijoitussuunnitelma, 

joka käsittelee omia sijoitustavoitteita: kuinka kauan sijoittaminen kestää, mitkä ovat 

sijoittajan tuottotavoitteet ja mihin aikoo sijoittaa. Tärkeää on myös huomioida 

mahdolliset riskit läpi koko sijoitusajan ja ottaa kantaa riskien hallintaan. Omaa 

varallisuutta voidaan arvioida sen perusteella mitä sijoittaja omistaa, kuinka paljon on 

velkoja ja mikä on sijoittajan nettoarvo, pyritään myös ennustamaan miltä nykyinen ja 

tuleva kassavirta tulevat näyttämään. (Anderson & Tuhkanen 2004, 16–17.) 

 

Sijoittaja kohtaa sijoitusaikana paljon erilaisia riskejä, joita ovat mm. luottoriski, 

korkoriski, uudelleensijoitusriski, inflaatioriski ja valuuttariski. Perussääntönä voidaan 

pitää, että mitä suurempi on tuotto-odotus, sitä suurempi myös riski. (Anderson & 

Tuhkanen 2004, 34–39.) 

 

2.2 Hajauttaminen ja allokointi 

Hajauttamisella ja allokoinnilla on sijoittamisessa iso merkitys. Hajauttamisella hallitaan 

edellä mainittuja riskejä. Teorian mukaan sijoittaja voi hajauttamisen avulla parantaa 

tuottoja ja samalla pienentää riskiä. Hajauttaminen toteutetaan esim. sijoittamalla 

useampaan omaisuusluokkaan. (Anderson & Tuhkanen 2004, 107–110.) 

 

Allokoinnilla tarkoitetaan varallisuuden jakamista eri sijoituskohteisiin. Jos henkilöllä ei 

ole suurta riskiensietokykyä, hän allokoi suurimman osan varoistaan lähes riskittömiin 

tai riskittömiin sijoituskohteisiin.  (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2002, 56.) 
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3 Peristeisten sijoitusmuotojen riski-tuotto suhde 

3.1 Arvopaperit 

Arvopaperi on asiakirja, jolla on jokin varallisuusarvo, ja se voi olla myös kaupan 

kohde. Arvopapereilla käydään kauppaa arvopaperimarkkinoilla, jotka jaetaan 

rahamarkkinoihin, pääomamarkkinoihin ja johdannaismarkkinoihin. Arvopapereiden 

osto ja myynti voi tapahtua esim. pörssin, pankkiiriliikkeen tai pankin kautta.  

(Taloussanomat 2013.) 

 

3.1.1 Osakkeet 

Osakkeella tarkoitetaan omistusosuutta jostakin osakeyhtiöstä, jonka osakepääoma 

koostuu yhtiön osakeannissa eli emissiossa liikkeelle laskemista osakkeista . 

Osakkeenomistajan oikeudet voidaan jakaa päätösvaltaan ja taloudellisiin oikeuksiin. 

(Kallunki, Martikainen & Niemelä 2002, 93.) 

 

Jos halutaan sijoittaa suomalaisiin yrityksiin, kauppaa käydään NASDAQ OMX 

Helsinki pörssissä. Sijoittajan tulee olla pörssivälittäjän asiakas, voidakseen ostaa ja 

myydä osakkeita. Tällaisia pörssivälittäjiä ovat esim. Nordnet Aktia, Nordea ja Danske 

Bank. (Saario 2007, 22–23.) 

 

Kuvio X. OMX Helsinki-indeksi, joka kuvaa suomalaisten osakkeiden kehitystä 1989-

14.12.2011 (Finanssivalvonta 2011.) 
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Pörssissä kaikilla osakkeilla on oma hintansa, joka määräytyy sen kurssin mukaan. 

Kurssivaihtelut aiheutuvat kysynnän ja tarjonnan muutoksista, minkä vuoksi osakkeen 

hinta osakemarkkinoilla voi lyhyelläkin aikavälillä vaihdella suuresti. Jos osakkeeen arvo 

on esim. noussut jo pidemmän aikaa, on todennäköistä, että sen kurssi tulee laskemaan 

jossakin vaiheessa. (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2002, 94.) 

 

Osakemarkkinoilla on Standard & Poor 500 –indeksi, johon kuuluu 500 yhtiötä. 

Muutama yrityksista on muualta, mutta suurin osa on Yhdysvalloista. Indeksiin 

pääsevät yhtiöt valitsee S & P:n joukko ekonomisteja ja analyytikkoja. Markkinoilla 

indeksi esiintyy niin, että pörssissä osakkeen paino vastaa suhteessa sen arvoa. 

(Valuuttakauppa.fi 2014.) 

 

 Kuvio 1. S&P 500 –indeksin kehitys 1960-luvulta nykypäivään. (20s Money 2014.) 

 

Jos sijoittaja on hajauttanut salkkunsa huolellisesti, voi tappioriski olla noin 30 

prosenttia/vuoden sijoitusjakso. Seitsemän vuoden jälkeen tappioriski laskee alle 10 

prosenttiin, ja 11 vuoden jälkeen riskiä tappiolle on jäljellä vain 5 prosenttia. 

Osakkeisiin kannattaakin sijoittaa pidemmällä tähtäimellä, jolla tarkoitetaan periodia, 

joka on vähintään 10 vuotta. (Seligson & CO 2014a.) 
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Sijoitukset ovat yleensä tuottoisia, kun ne tehdään osakkeiden ollessa 

“epämuodikkaita”, ja arvioitu tuotto pitkän aikavälin osakesijoituksille on noin 8-9 

%/vuosi. Tuotto voi tietysti poiketa keskiarvosta molempiin suuntiin. (Seligson & CO 

2014b.) 

 

Tilastot osoittavat, että osakkeilla on saatu pitkällä aikavälillä enemmän tuottoa kuin 

korkosijoituksilla. Suomalaiset osakkeet tuottavat vuodessa noin 13,1 prosenttia, kun 

suomalaiset joukkolainat tuottavat melkein puolet vähemmän eli noin 7,1 prosenttia. 

(Finanssivalvonta 2011.) 

 

EURO STOXX 50 -indeksi kattaa 50 osaketta 12 Euroalueen maasta, jotka ovat 

Itävalta, Belgia, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, 

Portugali ja Espanja. Tämä indeksi on lisensoitu finanssiyhtiöitä varten, jotka tarjoavat 

laajan valikoiman sijoitus “tuotteita”, kuten mm.  ETF-rahastoja (eng. Exchange 

Traded Funds), opitoita ja futuureja sekä strukturoituja tuotteita globaalisti. (Stoxx 

2014.) 

Kuvio 2. Euro stoxx 50® aikavälillä 31.12.1986-14.11.2014 (Stoxx 2014.) 

 

3.1.2 Johdannaiset 

Johdannaiset ovat johdettu toisista sijoituskohteista, eli niiden arvon määrittelee jonkun 

toisen sijoituskohteen arvo. Näiden johdannaisten taustalla olevaa sijoituskohdetta 

kutsutaan nimellä kohde-etuus, joka voi olla esim. osake, valuutta, osakeindeksi, raaka-
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aine tai korko. Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa niin oikeuksista kuin 

velvollisuuksista ostaa tai myydä kohde-etuutena olevia hyödykkeitä. Näillä 

hyödykkeillä on ennalta määrättynä ajankohtana jokin tietty arvo. (Kallunki, 

Martikainen & Niemelä 2002, 109.) 

 

Johdannaisia voidaan käyttää esim. tuotto-odotusten nostamiseen tai kurssimuutoksilla 

suojautumiseen. Tunnetuimpiin johdannaisiin kuuluvat mm. optiot, termiinit, swapit, 

warrantti ja futuurit. (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2002, 109–111.) 

 

Johdannaiset ovat räätälöitävissä jokaiselle sijoittajalle, ja näin riski-tuotto suhde 

voidaan määritellä huolellisesti. Johdannaisia käytetään myös riskienhallintaan, joten 

niillä sijoittaja voi suojata salkkunsa esim. mahdollisilta valuutta-, korko- ja 

hyödykeriskeiltä. (Pohjola 2014.) 

 

3.2 Rahastot 

Sijoitusrahasto on rahasto, joka koostuu erilaisista arvopapereista. Näiden rahastojen 

toiminnasta vastaavat varainhoitoyhtiöt, joiden omistajina ovat suurimmaksi osaksi 

pankkiiriliikkeet, pankit, niihin sijoittaneet yksityiset henkilöt sekä muut yhteisöt ja 

yritykset, jotka muodostavat tämän kollektiivisen instituution. Sijoitusrahastojen 

päätarkoituksena on kerätä säästäjiltä varoja ja sijoittaa ne erilaisiin arvopapereihin, 

jotka muodostavat rahaston. (Anderson & Tuhkanen 2004, 287; Puttonen & Repo 

2007, 30.) 

 

”Rahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka 

tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. 

Sijoituspäätöksistä ja muusta hallinnoinnista vastaa rahastoyhtiö, joka ei 

omista rahastossa olevia arvopapereita, sillä ne ovat sijoittajien 

omaisuutta.” (Puttonen & Repo 2007, 30.) 

 

Erilaisille sijoittajille on tarjolla monia erilaisia sijoitusrahastoja. Rahastorahoittamiseen 

kuuluu erilaisia etuja, kuten riskin hajautus, asiantuntemus, hyvä rahaksimuutettavuus, 

helppohoitoisuus, säästöt kaupankäyntikustannuksissa, valvonta ja verottomuus. Riskin 
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hajautus tapahtuu sijoittamalla samanaikaisesti useampaan eri kohteeseen. (Puttonen & 

Repo 2007, 31-32 & 35.) 

 

Hyvä rahaksimuutettavuus tarkoittaa sitä, että rahastosijoituksen rahasto-osuus on 

mahdollista muuttaa käteiseksi jokaisena kaupankäyntipäivänä (ei viikonloppu yms.). 

Säästöt kaupankäytinkustannuksissa kertyvät siitä, että sijoittaja pääsee rahaston kautta 

tukkumarkkinoille eli sellaisille markkinoille, joille sijoittaja ei normaalisti muuten 

pääsisi. Rahastot eivät ole verovelvollisia, joten kauppaa voidaan käydä niin, ettei 

myyntivoittoja veroteta. Myöskään korkotuotoista ei makseta lähdeveroa. (Puttonen & 

Repo 2007, 35–36.) 

 

Vaikka rahastosijoittamisessa on paljon etuja, se sisältää myös riskejä. Sijoittaja saattaa 

verrata rahastoihin sijoittamista suoraan osakesijoittamiseen, tai odottaa sijoitustensa 

arvon nousevan nopeasti lyhyessä ajassa, mitä harvoin tapahtuu. (Puttonen & Repo 

2007, 37–39.) 

 

3.2.1 Osakerahastot 

Osakerahastot sijoittavat nimensä mukaisesti suurimman osan varoista osakkeisiin. Osa 

varoista voidaan myös sijoittaa esim. rahamarkkinainstrumentteihin. Osakerahastot 

voidaan jakaa eri tyyppeihin sijainnin, yrityksen toimialan tai yrityksen koon perusteella. 

Osakerahastojen yhtenä tavoitteena on ylittää viiteindeksin tuotto pidemmällä 

aikavälillä. (Anderson & Tuhkanen 2004, 306; Puttonen & Repo 2007, 67–68.) 

 

Kun henkilö sijoittaa osakerahastoihin, hän hyväksyy sen, että riskit ovat suuremmat 

kuin esim. yhdistelmä- tai korkorahastoissa. Osakerahastoilla onkin tarkoituksena 

tavoitella suuren riskin vuoksi suurempia tuottoja. (Kallunki, Martikainen & Niemelä 

2002, 128.) 

 

Yritys- ja markkinariskit ovat suurimmat uhat sijoittajalle osakerahastoissa. Riskin 

pienentämiseen voidaan käyttää johdannaisista futuureja ja indeksioptioita. Yrityksen 

status tai menestys ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat osakkeisiin yritysriskinä, riskiä 

voidaan pienentää hajauttamalla sijoitukset eri toimialoille sekä kohteisiin. 
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Osakejohdannaiset ovat osakerahastoissa yksi tapa vähentää riskien suuruutta. 

(Sijoitusrahastot.org 2010b.) 

 

3.2.2 Korkorahastot (lyhyt, keskipitkä ja pitkä) 

Korkorahastoissa sijoittajat sijoittavat julkisyhteisöjen ja erilaisten yritysten liikkeelle 

laskemiin joukkovelkakirjalainoihin (engl. bonds). Korkorahastot jaetaan kolmeen eri 

ryhmään: lyhyen koron rahastot, keskipitkän koron rahastot ja pitkän koron rahastot. 

(Kallunki, Martikainen & Niemelä 2002, 126–127.) 

 

Lyhyen koron rahastoja kutsutaan myös nimellä rahamarkkinarahastot. Nimensä 

mukaan nämä rahastot sijoittavat lyhytaikaisiin korkotuotteisiin, joita ovat esim. 

pankkien sijoitustodistukset, lyhyen ajan velkasitoumukset ja joukkovelkakirjalainat. 

Näiden edellä mainittujen korkoinstrumenttien laina-aika on aina enintään vuoden 

pituinen. (Anderson & Tuhkanen 2004, 292–293; Puttonen & Repo 2007, 65–66.) 

 

Keskipitkän koron rahastot sijoittavat sekä lyhyisiin että pitkiin korkoinstrumentteihin. 

Keskipitkän koron rahasto antaa sijoittajalle enemmän sijoitusvaihtoehtoja, koska 

korkoinstrumentteja voidaan yhdistellä. Pitkän koron rahastoja kutsutaan myös nimellä, 

joiden maturiteetti eli laina-aika on yli vuoden pituinen. Tällaisia korkoinstrumentteja 

ovat esim. yritysten, valtion ja julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 

joukkovelkakirjalainat. (Anderson & Tuhkanen 2004, 296 & 298-300; Puttonen & 

Repo 2007, 66.) 

 

Korkorahastojen tuotto on riippuvainen markkinoiden korkotatosta ja siihen liittyvistä 

heilahteluista. Sijoittajan on myös hyvä huomioida, että riskit ja tuotto-odotukset 

liittyvät aina toisiinsa. Jos sijoittaja tavoittelee suurempaa tuottoa, hänen tulee olla 

tietoinen siitä, että myös riskit kasvavat. Vastaavasti voidaan todeta, että turvallisiin 

sijoituksiin tukeutuva investoija joutuu tinkimään tuottojen suuruudesta. 

(Sijoitusrahastot.org 2010a.) 
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3.2.3 Yhdistelmärahastot 

Yhdistelmä rahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin 

kuten joukkolainoihin. Erisuuruisten painotusten vuoksi yhdistelmäsijoituksien riskin 

suuruus ja tuotto-odotus vaihtelevat. Jos sijoittajan sijoitukset painottuvat osakkeisiin, 

riski ja tuotto-odotus on suurempi kuin sijoittajan sijoitusten painottuessa 

joukkolainoihin. (Puttonen & Repo 2007, 70; Kallunki, Martikainen & Niemelä 2002, 

127.) 

 

Allokoinnin avulla voidaan esim. siirretään varoja korkosijoituksiin osakekurssien 

laskiessa ja toisin päin, minkä kautta tappiota voidaan minimoida. Yhdistelmärahastoon 

sijoittaminen on sijoittajalle hyvä vaihtoehto silloin, kun suoran osakesijoittamisen riski 

on liian suuri. Yhdistelmärahasto on pienempiriskinen kuin osakerahasto, mutta ei 

täysin riskitön. (Anderson & Tuhkanen 2004, 312–313.) 

 

3.2.4 Kiinteistörahastot 

Kiinteistörahastot ovat erityisesti piensijoittajille suunnattuja rahastoja, joiden kautta 

sijoittaja voi sijoittaa asuntoihin ja kiinteistöihin. Kiinteistörahastoja tarjoavat tällä 

hetkellä esim. Ålandsbanken ja OP. Nämä rahastot lupaavat sijoittajalle, jopa kuusi 

prosenttia vuotuista tuottoa. (Talouselämä 2013.) 

 

Kiinteistörahastojen hyvä puoli on, että ne sopivat niin vasta-alkajalle kuin 

kokeneellekin sijoittajalle. Nämä rahastot muistuttavat osake- ja korkorahastoja, koska 

niihin on mahdollista sijoittaa vaikkapa kuukausittain. Kiinteistösijoittaminen on 

luonteeltaan pitkäaikaista, eli sijoitushorisontti on vähintään 12 kuukautta. Sijoittajien 

olisi suositusten mukaan hyvä säilyttää sijoituksensa tällaisessa rahastossa noin 4-5 

vuotta. Kiinteistörahastot maksavat vuosittain saamistaan tuotoista sijoittajille n. 75 

prosenttia. (Talouselämä 2013; ICON Kiinteistörahastot 2014.) 

 

Kiinteistömarkkinat ovat riippuvaisia talouden tilasta ja siitä, miten investoijat reagoivat 

siihen. Reagointiin vaikuttavia tekijöitä ovat kaupungistuminen, lainan saatavuus, 

korkotaso, ostovoima ja työllisyys. Kiinteistörahastojen riskiin vaikuttaa merkittävästi 
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asunto-osakeyhtiöiden tai liikekiinteistöjen kunto ja mahdollinen isompien remonttien 

tarve. (ICON Kiinteistörahastot 2014.) 

 

3.3 Korkosijoitukset 

Korkosijoituksilla sijoittajalla on mahdollisuus vakaampaan mutta samalla alhaisempaan 

tuottoon kuin sijoittamalla osakkeisiin. Vakaampi ja alhaisempi tuotto johtuu siitä, että 

korkoinstrumentteja suojaavat velkaa turvaavat rakenteet, joiden avulla riskit 

vähenevät. Korkosijoituksia on olemassa lyhyitä ja pitkiä. Lyhyissä korkosijoituksissa 

riskit ovat pienempiä ja pitkissä korkosijoituksissa taas suurempia. (Pörssisäätiö 2010.)  

 

Lyhyet korkosijoitukset ovat turvallisia sijoituskohteita ja pituudeltaan maksimissaan 12 

kuukautta. Lyhyissä sijoituksissa on tärkeää huomioida sijoitusten luottoriski, koska sen 

kautta sijoittaja voi menettää pahimmillaan pääomansa korkotuottojen lisäksi. 

(Anderson & Tuhkanen 2004, 165-166. ; Investori 2011a.) 

Pitkät korkosijoitukset ovat pituudeltaan vuodesta eteenpäin ja niihin kuuluvat mm. 

joukkolainat eli joukkovelkakirjalainat. Korkosijoituksiin liittyviä riskejä ovat luotto- ja 

korkoriskit. Luottoriski tuoteutuu jos lainapapereiden liikkeellelaskija ei kykene 

maksamaan sijoittajalle korkoa ja erääntynyttä pääomaa eräpäivänä. Joukkolainoissa 

luottoriski on hyvin pieni. Korkoriskiksi kutsutaan tapahtumaketjua, jossa 

markkinakorko ensin nousee samalla kun kiinteäkorkoisten joukkovelkojen hinnat 

laskevat, minkä jälkeen joukkovelkojen päivän hinnat nousevat korkojen laskiessa. 

(Investori 2011a.) 

 

3.3.1 Joukkovelkakirjalainat eli joukkolainat 

Joukkovelkakirjalainoja kutsutaan myös joukkolainoiksi, joita liikkeellelaskevat valtiot, 

yritykset, kunnat ja pankit. Juoksuaika eli maturiteetti on yleensä vuosi tai enemmän. 

Yleensä valtion liikkeellalaskemat joukkolainat mielletään riskittömiksi ja pääoman 

takaisinmaksua pidetään varmana. (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2002, 90.) 

 

Sijoittajat vaativat yleensä isompia tuottoja sellaisilta joukkolainoilta, jotka on laskenut 

liikkeelle jokin  yritys tai yhteisö eikä valtio. Joukkovelkakirjalainat voidaan jakaa myös 

seuraavanlaisesti: obligaatiot, debentuurit, yrityslainat, pääomalainat, vaihtovelkakirjat ja 
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optiolainat. (Kallunki, Martikainen & Niemelä 2002, 90-91; Anderson & Tuhkanen 

2004, 177.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio X. Osakkeet VS. Joukkolainat 30.6.1994-22.11.2012. (The big picture 2012.) 

 

Perinteisten joukkovelkakirjalainojen riski ei ole paljon suurempi kuin esim.  

pankkitalletusten, mutta niiden tuotto on parempaa. Joukkolainoilla riskitaso on yleensä 

matala, mutta niihin liittyy liikkeeseenlaskijan luottoriski, joka toteutuu, jos 

liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan velvollisuuksistaan lainan eräpäivänä. (Aktia 

2014.) 

 

3.3.2 Obligaatiot ja rahamarkkinasijoitukset 

Obligaatio on sijoitustuote, jossa yhdistyy vähäriskinen korko ja riskillinen tuotto. 

Yhtenä riskinä on liikkeeseenlaskijariski: sijoittajan täytyy huomioida se, että 

liikkeeseenlaskija ei välttämättä aina ole takaisinmaksukykyinen. Obligaatioihin liittyviä 

riskejä ovat mm. tuotto-, korko-, verotus-, liikkeeseenlaskija- (mainittu yllä) sekä 

jälkimarkkina- ja likviditeettiriski.(FIM 2014a; EVLI 2014.) 
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Erilaiset joukkovelkakirjat kuten nollakuponkilainat ovat rahamarkkinasijoituksia. 

Rahamarkkinasijoituksilla juoksuaikana on yleensä 1-12 kuukautta, ja tuotto lasketaan 

myyntihinnan tai nimellisarvon ja hankintahinnan erotuksena. Sijoittajan täytyy myös 

sijoittaa tällaisiin kohteisiin iso summa, noin 100 000 euroa. (Anderson & Tuhkanen 

2004, 169.) 

 

Talletukset lasketaan myös mukaan rahamarkkinasijoituksiin. Talletuksen sijoittaja voi 

tehdä esim. pankkiin. Pankkeihin on lisäksi mahdollista tehdä valuuttatalletuksia. 

Talletuksilla tehdään tuottoa sovituilla koroilla, jotka on yleensä sidottu  pankin prime-

korkoon. (Anderson & Tuhkanen 2004, 168.) 

 

3.4 Pääomalainat ja -sijoittaminen 

Pääomalaina tarkoittaa yrityksen velkaa. Se kirjataan nimensä mukaisesti taseessa 

omaan pääomaan . Pääomalainan avulla yrirys voi vahvistaa omavaraisuuttaan. Nämä 

lainat ovat vakuudettomia ja niihin voi myös liittyä jonkin suuruinen osa voitosta. 

Pääomalainalle on myös mahdollista maksaa sekä lyhennyksiä että korkoa, ja sen voi 

vaihtaa yrityksen omiksi osakkeiksi. Pääomalainat suunnataan sijoittajille mm. yrityksen 

pelastamistapauksessa ja tilanteessa, jossa yritys tarvitsee lisää pääomaa. (Anderson & 

Tuhkanen 2004, 200.) 

 

Riski pääomalainoissa on tavallista lainaa suurempi, koska pääoman koron- ja 

takaisinmaksua on rajoitettu. Jos yritys, josta laina on otettu, joutuu konkurssiin, saa 

pääomaa, korkoa ja muuta hyvitystä maksaa muita velkoja huonommalla etuoikeudella, 

eli rahojaan on vaikeaa saada takaisin. Pääomalainojen ehdot  eivät ole kaikista 

parhaimmat sijoittajalle. (OP 2014c.) 

 

Pääomasijoittaminen (eng. Private Equity) tarkoittaa sitä, että sijoittaja sijoittaa 

yrityksiin, joita ei ole noteerattu julkisesti. Pääomasijoitukset ovat usein merkittyjä 

osakkeita, ja yleisimpiä pääomasijoitusmuotoja ovat mm. osakesijoitukset ja 

vaihtovelkakirjalainat. Tuotto-odotus määräytyy riskin suuruuden mukaan, ja 

pääomasijoittaja luopuu omistusosuudestaan yleensä 3-5 vuoden kuluttua. (FVCA 

2014.) 
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3.5 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 

3.5.1 Hyödykesijoitukset 

Sijoittajilla on mahdollisuus sijoittaa hyödykkeisiin neljällä eri tavalla: sijoittamalla 

fyysisiin raaka-aineisiin, reaaliomaisuutta omistaviin yrityksiin tai reaaliomaisuuteen. 

Neljäntenä sijoitusvaihtoehtona ovat hyödykejohdannaiset. (Hyrske, Lönnroth, 

Savilaakso & Sievänen 2012, 115.) 

 

Yleisin tapa olla mukana hyödykesijoittamisessa ovat hyödykejohdannaiset, joita ovat 

esim. futuurit ja indeksiswapit. Hyödykejohdannaiset toimivat samalla periaatteella kuin 

tavalliset johdannaiset. (Hyrske, Lönnroth, Savilaakso & Sievänen 2012, 115.) 

 

Hyödykkeillä voidaan tavoitella sijoitussalkkuun lisää hajauttamista ja lisäksi reaalista 

tuottoa. Hyödykesijoituksilla on mahdollista saada korkeampaa tuottoa kuin 

joukkovelkakirjoilla. Jos sijoitussalkkuun lisätään pieni määrä riskisiä hyödykkeitä, koko 

salkun sijoitusriski voi laskea. Hajautushyöty, tuotteen likviditeetti (tuottavuus) ja 

kustannustehokkuus ovat ominaisuuksia, jotka sijoittajan on hyvä ottaa huomioon 

sopivia hyödykekohteita valittaessa. (Investori 2011b.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Vaihtoehtoiset uusiutuvan energian muodot 
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Uusiutuvia energiamuotoja ovat aurinkoenergia, vesivoima, maalämpö, aalto- ja 

vuorovesivoima sekä tuulivoima. Bioenergia-käsitteellä tarkoitetaan: puuperäisiä 

polttoaineita, peltobiomassoja, biokaasua ja kierrätyspolttoaineiden biohajoavaa osaa. 

Suomen ilmasto- ja energiapoliittiset linjaukset sekä EU:n direktiivit ja päätökset on 

otettava tarkasti huomioon energiapolitiikassa. Nämä kaikki vaikuttavat uusiutuvan 

energian käyttöön Suomessa. (Motiva 2013a.) 

 

Kuvio 3. Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettu sähkö yhteensä. (motiva 2012.) 

 

EU:n asettama tavoite vuodelle 2020 on lisätä uusiutuvien energilähteiden käyttöä 

energiankulutuksesta 20 prosenttiin. Tämän toteuttamiseksi EU on asetti tammikuussa 

2008 maakohtaiset laillisesti sitovat tavoitteet osana ilmasto- ja energiapakettia. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi sovelletaan lukuisia strategioita, joiden vaikutukset ovat 

yhä kiistanalaisia. Keskustelua käydään mm. siitä ovatko syöttötariffijärjestelmä ja 

vihreät sertifikaatit suositeltavimpia keinoja. (Renewable and Sustainable Energy 

Reviews 15, 1004.) 

 

Vesivoima on ollut perinteisesti tärkein uusiutuvan energian muoto EU-27 alueella. 

Vuonna 1997 sen osuus tuotetusta energiasta oli 90 %, mutta on nopeasti laskemassa; 
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vuonna 2007 osuus oli enää 60 %. Nopeimmin kasvana uusiutuvan energianmuotona 

EU maissa on ollut tuulivoima. Raaka-aineiden kuten teräksen hinnan nousu on 

kuitenkin nostanut investointikustannuksia. Toiseksi suurin osuus EU alueen 

uusiutuvasta energiasta on tuotettu biomassasta, suurimpina tuotantomaina tällä 

hetkellä Ruotsi ja Suomi. Muutkin maat ovat lisäämässä biomassan käyttöä mm. 

tukipolitiikan seurauksena. (Renewable and Sustainable Energy Reviews 15, 1007-

1008.)   

 

Kuvio 4. Sähköntuotannon kehitys EU-27 alueella 1990-2007. (Renewable and Sustain-

able Energy Reviews 15, 1005.) 

 

Suomelle asetetun tavoitteen mukaisesti olisi uusiutuvan energian osuus 

primäärienergian tuotannosta 38,5% vuonna 2020. Vuonna 2005 uusiutuvan energian 

osuus Suomen energiantuotannosta oli 28,5%. (Motiva 2013a.) 
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Kuvio 5. Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön osuus sähkön 

kokonaiskulutuksesta. (Motiva 2012.) 

 

Vuonna 2010 kesäkuun loppuun mennessä kaikki Euroopan unionin jäsenmaat tekivät 

uusiutuvan energian kansallisen toimintasuunnitelman (NREAP), joka sisältää vuosien 

2010-2020 arviot energiankulutuksesta sekä tavoitteita, kehitysnäkökulmia ja poliittisia 

tukitoimenpiteitä. Suunnitelmassa on myös arvioitu uusiutuvan energian osuudet 

sähköntuotannossa, liikenteessä, jäähdytyksessä ja lämmityksessä ja miltä ne tulisivat 

näyttämään tulevaisuudessa vuonna 2020. (Motiva 2013a.) 

 

4.1 Uusiutuvan energian tuontanto ja käyttö Pohjoismaissa  

Energiatuotannon monipuolistaminen ja uusituvien energialähteiden käyttö ovat 

pääkeinoja energiatarjonnan varmuuden turvaamisessa, fossiilisten polttoaineiden 

käytön rajoittamisessa ja ympäristönäkökohtien huomioonottamisessa. Pohjoismaat 

johtavat uusiutuvan energiatuotannon kehittämistä. Vuonna 2013 tehdyssä 

tutkimuksessa vertailtiin Pohjoismaiden välisiä eroja uusiutuvan energian tuotannossa. 

(Renewable and Sustainable Energy Reviews 22, 497.) 
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Pohjoismaiden välillä on isoja eroja eri energialähteiden käytössä ja fossiilisten 

polttoaineiden riippuvuudesta. Kaikki Pohjoismaat ovat suuria energiankäyttäjiä 

johtuen kylmästä ilmastosta, energiaintensiivisestä teollisuudesta, pitkistä välimatkoista 

ja korkeasta elintasosta. Maiden energiaratkaisut ovat erilaisia. Ruotsi, Suomi ja Islanti 

ovat vielä paljolti riippuvaisia fossiilisten polttoaineiden käytöstä kun taas Norja, joka 

on merkittävä öljyn ja kaasun viejä, käyttää vain vähän fossiilisia polttoaineita. Norjan 

sähköntuotannosta 96,6 % tuotettiin uusiutuvista energilähteistä, Islannissa luku oli 100 

%. Tanskassa tuulivoiman hyödyntäminen on korkeimpia maailmassa. Maantieteellisen 

sijannin takia aurinkoenergian hyödyntäminen on vähäistä. Vaikka Pohjoismaiden 

väestö edustaa vain vajaata prosenttia koko maailman väestöstä, ne  ovat olleet 

merkittävimpiä uusiutuvan energian edistäjiä. (Renewable and Sustainable Energy 

Reviews 22, 498.) 

 

Kaikkien Pohjoismaiden yhteisenä tavoitteena on lisätä energiatuotannon 

omavaraisuutta ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Tällä pyritään 

parantamaan energiatuotannon varmuutta ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden 

käyttöä öljyn ja hiilen sijaan. Esimerkiksi Islanti on päässyt eroon muualta tuodun 

turpeen ja hiilen käytöstä ja tuottaa nykyään 85 % käyttämästään energiasta uusiutuvista 

energialähteistä. (Renewable and Sustainable Energy Reviews 22, 500-501.)     
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Kuvio 6. Sähkö- ja lämmöntuotanto Pohjoismaissa vuonna 2009. (Renewable and Sus-

tainable Energy Reviews 22, 500.) 

 

Kuvio X  esittää uusitutuvalla energialla tuotetun sähkön ja lämmön Pohjoismaissa. 

Suomessa ja Ruotsissa uusituvan energian tuotantoa on lisätty biomassan käytöllä. 

Kuviosta käy myös hyvin ilmi vesivoiman merkitys Norjalle, tuulivoiman merkitys 

Tanskalle ja maalämmön merkitys Islannille. (Renewable and Sustainable Energy 

Reviews 22, 498.) 

 

Uusiutuvan energian käytön lisäämisessä hallitusten tukitoimet ovat keskeisessä 

asemassa. Ne vaihtelevat eri Pohjoismaiden välillä, mutta niillä on kuitenkin joitakin 

yhteisiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Valtiot tukevat investointien ja tutkimusten 

rahoitusta. Energiaverotuksella ja erilaisilla tuilla pyritään ohjaamaan energiantuotantoa 

vähäpäästöisten energialähteiden käyttöön. Kuluttajien tietoisuutta 

ympäristöystävällisistä energiamuodoista pyritään lisäämään. Merkittävänä tukitoimena 

voidaan mainita myös syöttötariffijärjestelmä, joka on alunperin kehitetty 

Yhdysvalloissa ja myöhemmin otettu käyttöön lukuisissa maissa tukemaan uusiutuvan 

energian investointeja. Uusiutuvien energialähteiden ja –tekniikoiden 

monimuotoisuudesta johtuen tavoitteeseen voidaan päästä vain yhdistämällä useita eri 

tukimuotoja. (Renewable and Sustainable Energy Reviews 22, 502-504.)     

 

4.2 Yleistä tuulivoimasta 

Tuulivoimalla tarkoitetaan tuulen eli ilmavirtauksen liike-energia muuttamista 

tuuliturbiinien avulla sähköenergiaksi. Tuulivoimalalla taas tarkoitetaan koko 

tuulivoimalaitosta, joka koostuu roottorista, konehuoneesta, mastosta ja perustuksista. 

Kun samaan sähköverkkoon on kytkettynä toisiinsa liitettyjä samalla alueella sijaitsevia 

tuulivoimaloita, sitä kutsutaan tuulipuistoksi. Tuulipuistoissa turbiinit on yleensä 

sijoitettu niin, että ne ovat tarpeeksi kaukana toisistaan. Näin vältetään sitä, että 

turbiinit vaikuttaisivat toistensa tehoon. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014a.) 

 

Tuulivoimaa kutsutaan teolliseksi, kun puhutaan tuulipuistosta tai voimalasta, joka 

tuottaa tuulesta sähköä myytäväksi. Teollisen tuulivoiman tuottamisen uskotaan 
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alkaneen Suomessa vuonna 1991. Tällöin Korsnäsiin perustettiin tuulipuisto, joka oli 

kooltaan 4 x 200 kW. Vuonna 2013 tuulivoimalla saatiin katettua sähkönkulutuksesta 

jopa 0,9%, ja teollista tuulivoimaa oli Suomessa saman vuoden lopulla 448 MW. 

(Suomen Tuuliyhdistys ry 2014f.) 

 

Pientuulivoimalat ovat nimensä mukaan pienempiä sekä niin tehonsa että kokonsa 

suhteen verrattuna teollisiin tuulivoimaloihin. Pientuulivoimaloita voidaan hyödyntää 

mm. maataloudessa, vapaa-ajan asunnoissa, purjeveneissä sekä laitoksissa. 

Pientuulivoimaloita on myös mahdollista rakentaa alueelle, joka ei kuulu sähköverkon 

piiriin. Tuulivoimalla voidaan mm. lisätä energiaomavaraisuutta ja pienentää 

sähkölaskua. Pientuulivoima sopii täydellisesti esim. ekologiseen talouteen, koska se on 

hyvä vaihtoehto energiataloudellisuuden ja ympäristön kannalta (Suomen 

Tuulivoimayhdistys ry 2014i.) 

 

Suomessa pientuulivoima soveltuu loistavasti mm. rakennusten lämmittämiseen, veden 

lämmittämiseen ja omakotitalon sähköntuotantoon. Pientuulivoimalaksi lasketaan 

voimala, jonka laitteistoa on teholtaan alle 50 kW ja pinta-alaltaan alle 200 m². (Suomen 

Tuulivoimayhdistys ry 2014i.) 

 

Tuulivoimaa on käytetty jo hyvin kauan, ja sitä voidaan tulevaisuudessa käyttää 

loputtomiin, koska se on loppumaton energianlähde. Tuulivoima ja sen hyödyntäminen 

alkoi kiinnostaa ihmisiä 1970-luvulla, kun öljykriisi iski. Tuulivoima on aikojen kuluessa 

käynyt läpi ison muutoksen, ja se sai hyvän pohjan kehittyä omana energiamuotonaan. 

Kehityksen kautta tuulivoimasta on muodostunut päästötön, uusiutuva ja 

vakaahintainen energiamuoto, joka tuo lisää kilpailua sähköntuottajien markkinoille. 

(Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014b.) 

 

Tuulivoimalat ovat ympäristöystävällisiä myös materiaalien suhteen, koska niiden osista 

voidaan kierrättää suurin osa. Tällä hetkellä lavat/roottorit ovat ainoa osa, joka ei ole 

kierrätettävä. Nykypäivänä tuulivoimaa on myös helppo käyttää energiamuotona, koska 

tuulivoimalat ja -puistot ovat levittäytyneet ympäri maailmaa. Saatavilla olevista 

tuulienergiavaroista on potentiaalista hyödyntää tuulienergiaa yli nelikymmenkertainen 
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määrä koko maailman sähkönkulutustarpeisiin nähden. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 

2014b.) 

 

Tuulisähköä on mahdollista ostaa vaikka toiselta puolelta maata, jos oma 

sähkölaitoksesi ei tarjoa sitä. Tuulisähköä täytyy kuitenkin ostaa erikseen. Tuulisähköä 

tarjoavia yrityksiä Suomessa ovat mm. Vattenfall Oy, Tunturituuli Oy, Ekosähkö Oy, 

Vakka-Suomen Voima Oy, Keravan energia Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, Kotkan 

energia, Rauman Energia Oy, Haminan energia ja Lumituuli Oy. (Suomen 

Tuuliyhdistys ry 2014j.) 

 

Tuulivoiman iso valttikortti ilmastonmuutosta ajatellen on se, että sen avulla tuotettava 

sähkö ei synnytä ollenkaan kasvihuonekaasuja. Suurin osa Suomen sähköstä tuotetaan 

maakaasulla, ydin- ja vesivoimalla. Tulevaisuudessa Suomeen on nousemassa suuri 

määrä tuulivoimaloita ja tuulipuistoja. Näin ollen tuulivoimalla voitaisiin 

tulevaisuudessa tuottaa paljon suurempi osa Suomen sähköstä. (Suomen 

Tuulivoimayhdistys ry 2014d.) 

 

Yritykset ovat osallistuneet ilmastotalkoisiin ottamalla käyttöön tuulisähkön. Tänä 

vuonna mm. HKL alkoi vesivoiman lisäksi käyttää tuulivoimalla tuotettua sähköä, 

jonka myös toimittaa Helsingin energia. Tämän seurauksena 50% HKL:n sähköstä 

tuotetaan nyt vesivoimalla ja 50% tuulivoimalla. (HKL 2014.) 

 

4.2.1 Historia 

Suomessa ensimmäinen maininta tuulimyllyistä löytyy vuodelta 1463 Turun lähistöltä. 

Keskeisimmäksi alueeksi tuulimyllyille muodostui Etelä-Pohjanmaa. 1800-luvulla 

tuulimyllyjä alettiin rakentaa Itä-Suomeen. 1930-luvulla rakennettiin Suomeen viimeiset 

tuulimyllyt. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014c.) 

 

1890-luvulla tuulivoimalla alettiin tuottaa sähköä Tanskassa, ja kehitystyö tapahtui 

Saksassa. Ensimmäinen tuulivoimayhdistys “Dansk Vind Elehtricitets Selskab” 

perustettiin Tanskaan 1904. 1900-luvulla tuulivoimaloiden määrä alkoi lisääntyä ympäri 
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maailmaa. Pohjoismaissa, myös Suomessa, oli käytössä 1950-luvulle asti erilaisia 

amerikkalaisia tuulivoimaloita. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014c.) 

 

4.2.2 Tuulivoimalan rakenne ja asennus 

Tuulivoimalat voidaan jakaa kahdentyyppisiin: vaaka- ja pystyakselinen voimala. Vaaka-

akselisessa tuulivoimalassa (eng. HAWT, Horizontal Axis Wind Turbine) on 

perinteinen potkuri. Kun tuulee, lavoissa syntyy aerodynaamista voimaa, joka saa 

potkurin pyörimään. Hyötysuhteeltaan tämä potkurirakenne on paras toteutustapa 

tuulivoimaloita rakentaessa. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 59.) 

 

Kuvio 7. Tuulivoimaloiden koon ja tehon kehitys 1980-luvulta lähtien. (Suomen 

Tuulivoimayhdistys ry 2014k.) 

 

Mitä enemmän tuulee, sitä tehokkaammin voimala toimii.  Tuulivoiman toimintateho 

voidaan laskea kaavalla “P = ½ p CP A V³”, jossa p tarkoittaa ilman tiheyttä (kg/m³), 

CP tarkoittaa tehokerrointa, R tarkoittaa lavan pituutta (m), A tarkoittaa 

pyyhkäisypintaa ( R²) ja V tarkoittaa tuulen nopeutta (m/s). (Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 60.) 
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Kaavasta voi nähdä, että voimalan teho moninkertaistuu, jos tuulen nopeudessa 

tapahtuu pienikin muutos. Tuotetun energian määrä kasvaa myös sitä mukaa, mitä 

isommalla pinta-alalla tuulesta tuotetaan energiaa. Jos esim. tuulen määrä 

kaksinkertaistuu, myös tuulesta saatu energianmäärä kaksinkertaistuu samalla. (Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 61-62.) 

 

Tuulivoimaloiden asennuksessa sijoituspaikka tulee huomioida tarkasti. Paras paikka 

voimalalle on sellainen, jossa tuuli puhaltaa tasaisesti ilman esteitä. Tällaisia ovat mm. 

rannikkoalueet ja kukkuloiden huiput. Esteitä puhaltavalle tuulle ovat mm. rakennukset 

ja puut, jotka aiheuttavat tuuleen pyörteisyyttä. Tuulen teho heikkenee pyörteisyyden 

vaikutuksesta, ja epätasainen tuuli voi pahimmassa tapauksessa lyhentää voimalan 

käyttöikää. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 62.) 

 

4.2.3 Kustannukset ja sähkön tuotto 

Tuulivoimasta ei aiheudu mittavia polttoainekustannuksia, eivätkä muutkaan 

ylläpitokustannukset ole suuria. Euroopan komissio on teettänyt selvityksen siitä, 

kuinka paljon ulkoisia kustannuksia eli ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja 

tuulivoimasta syntyy. Tuloksista kävi ilmi, että tuulivoimasta syntyvät ulkoiset 

kustannukset ovat pienimmät muihin energiamuotoihin verrattuna. Korkeita 

kustannuksia tuulivoimaloihin voi muodostua huolloista. Tämän vuoksi huoltojen 

toteutukseen ja huoltoväliin tulee kiinnittää huomiota. Jos huolto tapahtuu 

nosturiautolla, voivat siitä pyydetyt kustannukset vastata jopa voimalan kahden vuoden 

tuottoa. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 63.) 

 

Tuulivoimasta saatavaa tuottoa kuvataan tuottokäyrän avulla, joka kertoo kuinka paljon 

voimala voi tuottaa sähköä tietyllä tuulennopeudella. Käyrässä kannattaa huomioida 

tuotto yleisimmillä tuulennopeuksilla. Tuulivoimalan myyntihinta määräytyy 

nimellistehon perusteella, joka voidaan ilmoittaa joko matalan tai korkean 

tuulennopeuden mukaan tuottokäyrällä. On tärkeää varmistaa nimellistehon 

todenperäisyys. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 63.) 
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Kuvio 8. Tuulivoimalla tuotettu sähkö 1990-2010. (Motiva 2012.) 

 

Tuulivoimasta saadaan eniten tuottoa hyvin tuulisella ilmalla. Alueet, joilla tuulee 

parhaiten ovat mm. rannikot, merialueet, mäet, vuorten rinteet ja laet. Näillä alueilla 

tuulee keskimäärin 5,5-7,5 m/s. Tuulivoimala tarvitsee 3 m/s vahvuista tuulta 

käynnistyäkseen, ja voimala saavuttaa nimellistehonsa tuulen voimakkuudella 10-13 

m/s. Kun tuulivoimala on saavuttanut käyttöikänsä lopun eli se on 20-30 vuotta vanha, 

sille voidaan tehdä joko peruskorjaus tai se voidaan vaihtaa kokonaan uuteen 

voimalaan. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 63.) 

 

4.3 Tuulivoimaprojektien rakentaminen 

4.3.1 Tuulivoiman potentiaali Suomessa 

Koko maailmassa on niin paljon hyödynnettävää tuulienergiaa, että 

tuulienergiapotentiaalia olisi yli kymmenkertainen määrä verrattuna koko maailman 

sähkönkulutukseen. Tällä hetkellä suurin potentiaalinen sijainti tuulivoimaenergialle 

Euroopassa on Brittien saaret. Siellä tuulten keskinopeudet ovat hyvin suuria, ja sopivia 

alueita tuulivoimalaitoksille löytyy paljon. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014e.) 

 

Tuulivoimalle on Suomessa tarjolla hyvät markkinat. Tuulivoiman etuja ovat mm. 

ympäristöystävällisyys ja työllisyys. Tuulivoima ei aiheuta ilmastolle hiilidioksidi (CO₂), 

eikä muita päästöjä maaperään, ilmaan tai veteen. Tuulivoimalan osat voidaan myös 
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kierrättää, jolloin niistä ei aiheudu mitään jätettä ympäristölle. Lisäämällä tuulivoimaa 

Suomeen saadaan myös lisää kilpailua ja kapasiteettia sähkömarkkinoille, mikä voi 

alentaa sähkön hintaa  ja lisätä sähköntuotannon omavaraisuutta. (Taaleritehdas Oyj 

2010, Dia 3.) 

 

Euroopan ilmastopaketin mukaan Suomen tulisi myös lisätä uusiutuvan energian 

osuutta sähköntuotannossa 38 prosenttiin. Vuonna 2008 tämä osuus oli 28,5%. 

Tuulivoima on yksi vaikuttavimmista keinoista Suomessa, ja sen avulla on hyvin 

mahdollista saavuttaa annetut tavoitteet uusiutuvan energian osalta vuoteen 2020 

mennessä. (Taaleritehdas Oyj 2010, Dia 5.) 

   

Tuuliolot ovat Suomessa melko hyvät tuulivoiman tuottamiseen. Noin 100 metrin 

korkeudessa tuulen jokavuotinen keskinopeus vaihtelee välillä 8,5 - 10 m/s. Saaristossa 

keskinopeus on 7,5 - 9,5 m/s, mäkialueilla sisämaassa 6,5 - 7,5 m/s ja Lapin tuntureilla 

6,5 - 8 m/s. Mitä ylemmäs siis mennään, sitä kovempaa tuuli puhaltaa. Suomessa suurin 

osa tuulista tulee lounaasta (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014e.) 

 

Vuonna 2009 valmistui Tuuliatlas nettisivusto, joka muodostaa Suomen tuulista 

tuulikartastoa. Tästä on apua, kun tehdään arvioita tuulen tuottamasta sähkönmäärästä. 

Kartastoon kerätään myös tietoja eri vuosien ja kuukausien tuulioloista. Pohjana 

kartastolle toimii numeerinen säämalli. Vertailua voidaan tehdä esim. koko Suomen 

osalta tai rajata tarkasteluun jonkin tietty alue. (Suomen Tuuliatlas 2014.) 

 

Tieto tuulista on Tuuliatlaksessa kuukausittaista, tuulet jaetaan siinä kolmeen eri 

teholuokkaan (1, 3 ja 5 MW). Tuuliatlaksen data tuulitiedoista kattaa jopa 50 viimeisintä 

vuotta, niin kuukausi- kuin vuositasolla. Tuulitiedot voivat vuoden sisällä muuttua 

hyvinkin radikaalisti. Lisäksi tuulista kerättyyn dataan vaikuttavat kasvava 

ilmastonmuutos ja rakennettavan tuulivoiman lisääntyminen eri alueille. Tuuliatlas 

käyttää tuulitietojensa keräämiseen erilaisia mallinnuksia. (Suomen tuuliatlas 2014d.) 

 

Tuuliatlas käyttää erilaisia säämalleja, joiden avulla saadaan luotua erilaisia 

tuulikartastoja. Mallit hyödyntävät tietoa mm. ilmanpaineesta, tuulesta, lämpötilasta, 
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kosteudesta, pilvistä, sateista ja auringonpaisteesta. Näiden tietojen avulla voidaan 

luoda säämalli, jonka kautta tehdään arvioita säätilasta. (Suomen Tuuliatlas 2014f.) 

  

Ohjelmisto myös hyödyntää lähtötietonaan kohdealueen lähellä sijaitsevan sääasemalla 

tehtyjä tuulimittauksia. Ensin täytyy kuitenkin varmistaa, että ilmasto kohdealueella on 

samanlainen kuin sääasemalla. Poikkeuksia voi esiintyä, vaikka kohde ja sääasema 

olisivatkin lähellä toisiaan. Euroopan ja Suomen Tuuliatlas käyttävät molemmat 

hyödykseen WAsP-mallia. (Suomen Tuuliatlas 2014e.) 

 

4.3.2 Lupakäytäntö 

Ennen kuin tuulivoimalaa tai -puistoa voidaan rakentaa, täytyy ottaa selvää 

rakentamista koskevista säännöksistä ja tuulivoimaa koskevista lakipykälistä.  

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) varmistaa sen ettei suunniteltu projekti 

tule aiheuttamaan merkittäviä ympäristöhaittoja. Menettelyllä annetaan myös 

kansalaisille mahdollisuus vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Tuulivoimahankkeessa 

sovelletaan aina YVA-lain mukaista menettelyä, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on 

vähintään 10 tai kokonaisteho vähintään 30 MW. Laki on ollut voimassa 1.6.2011 

alkaen. Menettelyä voidaan soveltaa myös pienempiin hankkeisiin, joiden 

ympäristövaikutukset näyttävät merkittäviltä. (Tuulivoimaopas 2014f.)   

 

Muuhun rakentamiseen soveltuvat säännökset pätevät suurelta osin myös 

tuulivoimarakentamiseen. Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin rakennus- ja 

toimenpidelupa on myönnetty. Maankäyttö- ja rakennuslaissa tapahtui tuulivoiman 

rakentamiselle edullinen muutos 1.4.2011. Muutos mahdollistaa yleiskaavan 

käyttämisen useammin tuulivoimarakentamisen suunnittelussa. Rakennusalueen 

kartoituksessa pitää myös huomioida mm. ympäristön ominaisuudet, asutus, 

puolustusvoimat ja lentoliikenne. Tuulivoimalan rakentaminen voi edellyttää tiettyjen 

lupien hankkimista, kuten lento-, vesi- ja erilaisia ympäristölupia. (Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 87-88.) 
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Ideaalisin tilanne olisi saada voimala rakennettua mahdollisimman kauas asutusalueesta, 

jolloin ympäristölupa ei olisi tarpeen. Normaalisti voimalan rakentaminen vaatii kaava-

alueella ainakin toimenpide- ja rakennusluvan toteutuakseen. Kyseisiin 

lupahakemuksiin tulee myös liittää julkisivupiirros, asemapiirustus tai karttaote, jossa 

näkyy, mikä on voimalan sijoituspaikka. Kaava-alueen ulkopuolella vaaditaan yleensä 

vain toimenpidelupa. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 88.)  

 

Rakennuslupa kannattaa hakea, koska sen avulla voidaan varmistaa se, ettei voimalaa 

pureta myöhemmin vedoten esim. ympäristövaikutuksiin. Jos kyseessä on 

pientuulivoimala, se voidaan rakentaa lähemmäs asutusta, koska siitä aiheutuvat ääni- ja 

välkevaikutukset ovat paljon vähäisempiä. Investointipäätöstä voimaloihin ei kannata 

tehdä ennen kuin lupa on myönnetty. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 88.) 

 

4.3.3 Tuulivoiman haasteet 

Huollot muodostavat ison haasteen tuulivoimaloille, koska ne ovat kovin kalliita. 

Sääolosuhteilla on iso vaikutus tuulivoiman tuottoon: jos ei tuule tai tuuli on hyvin 

vähäistä, voimala ei pysty tuottamaan tuulisähköä. Voimalat tulee myös sijoittaa 

harkitusti, koska erilaisilla maa- ja merialueilla tuulennopeus voi vaihdella hyvinkin 

suuresti. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 64.) 

 

Lupakäytännöt voivat koitua haasteeksi tuulivoiman rakentamiselle. Mitä herkempi alue 

ja mitä suurempi muutos on kyseessä, sitä tarkempia selvityksiä vaaditaan. Selvityksillä 

varmistetaan se, että suunniteltu tuulivoimala tai -puisto voidaan toteuttaa 

ympäristöystävällisesti. Hankkeen ja alueen täytyy vastata kaikkia normeja, määräyksiä 

ja odotuksia. (Tuulivoimaopas 2014b.) 

 

Tuulivoiman riskeistä onnettomuusriskit ovat sellaisia, joihin ei yleensä kiinnitetä 

tarpeeksi huomiota. Yhtenä huomioitavana riskinä on lentävä ja tippuva jää 

voimaloista, jonka seurauksena tieonnettomuudet voivat lisääntyä, jos voimala sijaitsee 

esim. lähellä teitä. (Suupohjan Sanomat 2014.) 
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Tuuliturbiinit aiheuttavat ympäristöön melua, joka syntyy siiven pyörimisestä. Melun 

taso riippuu myös pyörimisnopeudesta. Lavat aiheuttavat aerodynaamista melua, joka 

aiheutuu äänen heijastumisesta ja siitä että tuulivoimalan lapa ohittaa maston siiven. 

Melu vaihtelee myös tapauskohtaisesti, minkä vuoksi mahdollisesti syntyvät äänet 

arvioidaan etukäteen. Samalla alueella sijoittuvien tuulivoimaloiden määrä, vaikuttaa 

myös melun määrään. Kasvillisuus ja maasto toimivat äänenvaimentimina. 

(Tuulivoimaopas 2014c.) 

 

Voimalat ovat joillakin asutusalueilla saaneet negatiivista palautetta melun vuoksi . Jos 

voimala sijaitsee esim. puolen kilometrin päässä asukkaan talosta, sen sanotaan 

synnyttävän melua, jota voisi verrata lähestyvään lentokoneeseen. Työ- ja 

elinkeinoministeriö eli TEM on käynyt kiivasta keskustelua Ympäristömisteriön kanssa 

siitä, mikä olisi hyväksyttävä desibeliraja esim. yöaikana. (Helsingin Sanomat 2014a.) 

 

18.11.2014 lähti lausuntokierrokselle valtionneuvoston tuulivoima melua koskeva 

asetusluonnos. Sen mukaan ulkomelutaso saisi olla päivällä vain 45 desibeliä ja yöllä 40 

desibeliä pysyvän ja vapaa-ajan asutuksen lähellä. (Rakennuslehti 2014, 4) 

 

Merituulivoimaloiden kohdalla tulee ottaa huomioon vedenalaiset vaikutukset. 

Merenpohjaan vaikuttavat mm. ruoppaus, perusteiden rakentaminen ja sähkökaapelien 

asentaminen. Perustan ja pohjan laatu tekevät vedenalaisista vaikutuksista hyvin 

alueellisia. Myös eläimet ja niiden elinympäristö tuovat haasteita merituulivoimaloille. 

Tuulivoiman rakentaminen merialueille voi häiritä kalastusta ja rajoittaa erilaisilla 

kulkuvälineillä liikkumista alueella. (Tuulivoimaopas 2014d.) 

 

Tuulivoimapuistot aiheuttavat ongelmia erilaisille tutkille, joita käyttävät mm. 

merenkulkuviranomaiset, merivartiosto, puolustusvoimat, havaintomastot ja -laitteistot 

sekä säätutkat. Tuulivoimapuistot saattavat häiritä radioaaltojen kautta tapahtuvaa 

kommunikointia. (Tuulivoimaopas 2014e.) 

 

Tuulivoimaloiden vaikutukset tutkiin tulee selvittää ajoissa, jotta pystytään 

minimoimaan mahdolliset ongelmat ja ylimääräiset kustannukset. Suomen 

puolustusvoimien vaatimukset tuulivoimaloiden sijoittumisen suhteen täytyy ottaa 
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huolellisesti huomioon. Tuulivoimaloiden mahdollisesti aiheuttama haitta kohdistuu 

mm. ilma- ja merivantontatutkiin sekä joukkojen koulutukseen tarkoitettuihin 

järjestelmiin. Jos tutkaselvitystä tarvitaan, se voidaan hakea Puolustusvoimilta ja 

VVT:ltä (Valtion teknillinen tutkimuslaitos). (Tuulivoimaopas 2014e.)  

 

Tammikuussa 2014 Kauppalehti uutisoi, että puolustusvoimat ja tuulivoimayhtiöt Itä-

Suomessa ovat riitaantuneet keskenään. Riidan aiheena oli armeijan tutkavalvonta ja 

sen häiriintyminen. Puolustusvoimat vaatii Kymenlaaksossa tutkakorvausta 500 000 

euroa/tuulivoimaturbiini.  Armeija on kuitenkin ollut 89-prosenttisesti tyytyväinen 

tuulivoimaloiden ehdotetuihin sijoituspaikoihin. Eli vain 11 prosenttia suunnitelmista 

on sijainnut haitta-alueilla. (Kauppalehti 2014a, 11.) 

 

Puolustusvoimat painottaa, että tutkien toiminta takaa Suomelle turvallisuutta ja 

valvontaa. Riitaa aiheutti myös se, että puolustusvoimat ilmoitti vasta 

tuulivoimakaavoituksen loppupuolella tyytymättömyytensä voimaloiden 

sijoituspaikkoihin. TuuliSaimaan toimitusjohtaja Petteri Laaksonen totesi, että 

miljoonia olisi voitu säästää, jos armeija olisi kertonut kantansa jo aikaisemmin. Timo 

Junttila puolustusministeriön suunnitteluyksiköstä puolustaa armeijaa: 

puolustusvoimille ei ilmeisesti ollut selvää, mitkä tuulivoimahankkeista toteutuvat. 

(Kauppalehti 2014a, 11.) 

 

Vuoden 2014 aikana tuulivoimaan kohdistunut kritiikki on hieman lisääntynyt. 

Tuulivoimayhdistyksen teetti kesällä 2014 taloustutkimuksen neljällä paikkakunnalla, 

jonka avulla selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä voimaloihin. Tutkimuksesta kävi ilmi, 

että myönteisyys on laskenut vuoden 2013 86 prosentista 81 prosenttiin. Suurin osa 

asukkaista on kuitenkin sitä mieltä, ettei voimaloista ole aiheutunut suurta häiriötä. 

Haastatelluista asukkaista vain puolet kannattaisi lisätuulivoiman rakentamista omaan 

kuntaansa. Kuntalaiset perustelivat kantansa imago ja taloudellisilla syillä. (Yle 2014.) 

 

4.3.4 Syöttötariffijärjestelmä 

Koska tuulivoima on melko uusi sähköntuotannon muoto, se ei vielä yllä 

kilpailukyvyltään muun tuotetun sähkön tasolle. Tuulivoimahankkeet ovatkin saaneet 
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avustusta investointien muodossa Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM). Tuulivoiman 

kehittymiselle tarjosi vuonna 2011 voimaan astunut laki, jonka seurauksena syntyi 

syöttötariffijärjestelmä. Euroopassa järjestelmää käytetään eri muodoissa. 

(Tuulivoimaopas 2014.) 

 

Tämän järjestelmän avulla tuulivoimalla tuotettu sähkö saa takuuhinnan, joka on 

voimassa vain tietyn ajan. Sähköstä maksetaan sen tuottajalle markkinahinnan ja 

takuuhinnan välinen erotus, jos sähkön markkinahinta jää alle takuuhinnan. 

Tuulisähköstä maksetaan Suomessa takuuhintana 83,50 euroa megawattitunnilta ja 

korotettua takuuhintaa 105,30 euroa voi saada vuoden 2015 loppuun. (Tuulivoimaopas 

2014a; Tekniikka & Talous 2014a, 12.) 

Kuvio 9. Syöttörariffimalli. (Motiva 2010.) 

 

Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä syöttötariffi oli arvoltaan 67,47 EUR/MWh. 

Suomessa on 43 tuulivoimalaa, jotka on hyväksytty syöttötariffiin. Suomessa 

tuulivoiman syöttötariffijärjestelmää hallinnoi Energiamarkkinavirasto, jolle voi lähettää 

hakemuksen järjestelmään pääsemiseksi. Uudet voimalat ovan yleensä poikkeuksetta 

mukana tariffijärjestelmässä. (Tuulivoimaopas 2014a; Tekniikka & Talous 2014a, 12.) 
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4.3.5 Tuulivoimahankkeita ja –laitoksia Suomessa 

Suomeen on suunnitteilla suuri määrä uusia tuulivoimaprojekteja. Mukana on myös 

ulkomaisia tuulivoimayhtiöitä, jotka haluavat hyödyntää Suomen käyttämätöntä 

tuulivoimapotentiaalia. 

 

Tuulivoimahankkeita oli ilmoitettu noin 11 000 MW  verran elokuun 2013 loppuun 

mennessä. Merialueille tehdyt suunnitelmat ovat kooltaan 3 000 megawattia. Hankkeet 

sijoittuvat pääasiassa rannikkoalueelle, koska niillä alueilla tuuli on kaikista 

voimakkainta. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014h.) 

 

Hankkeista suurin osa sijoittuu rannikolle voimakkaampien tuulien takia. Kainuuseen, 

neljän eri kunnan alueelle on tällä hetkellä suunnitteilla Suomen mittavin 

tuulivoimainvestointi alue (yhteensä jopa 127 voimalaa). Haukiputaalle on suunnitteilla 

Suomen suurin merituulihanke, jonka tehoksi on arvioitu 400-650 MW. (Tekniikka & 

Talous 2014a, 12-13.) 

Kuvio 10. Tuulivoiman tehokapasiteetti/vuosi, MW. (Motiva 2012.) 
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Luhankaan on rakenteilla Keski-Suomen ensimmäinen tuulivoimapuisto, johon 

valmistuu 6 voimalaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Suurin rakenteilla oleva 

tuulipuisto (22 voimalaa, joiden teho tulee olemaan yhteensä 72,6 MW) sijaitsee Itä-

Suomessa, Kalajoella. (Tekniikka & Talous 2014a, 12-13.) 

  

Toistaiseksi suurin toimiva tuulipuisto (yhteensä 11 voimalaa) sijaitsee Ajoksessa, 

Kemissä. Porissa. Peittoolla sijaitsee tällä hetkellä Suomen tehokkain voimala, ja 

korkein taas sijaitsee Kopsassa, Raahessa. Suomessa oli vuoden 2013 lopussa 211 

tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho oli 448 megawattia (MW). Tuulivoimaloita oli 

Suomessa vuoden 2012 lopussa 163 ja vuoden 2011 lopussa niitä oli 130. (Tekniikka & 

Talous 2014a, 12-13; Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2014g.) 

 

Metsähallitus on ollut vuodesta 2009 asti aktiivisesti mukana tuulivoimahankkeissa. 

Ennen hankkeiden aloitusta kartoitettiin tuulivoimantuotantoon sopivia valtion alueita. 

Valintaan vaikuttavia tekijöitä  ovat mm. tuulisuus, sähköverkon läheisyys, tieverkostot 

ja asutuksen läheisyys. Tämän jälkeen valitulla alueella tehdään tuulimittaukset, 

suunnitellaan voimaloiden, sähköliittymien ja teiden sijoittelu sekä alueen kaavoitus.  

Metsähallitus on mukana Suomen tuulivoimaprojekteissa maa-alueilla, jotka sijaitsevat 

Pohjois- ja Itä-Suomessa ja joita se myy yhteistyökumppaneille. Lisäksi Metsähallitus 

toimii “yhteyshenkilönä” paikallisten tuulivoimatuottajien ja toimijoiden välillä. 

(Metsä.fi, 6.) 

 

Taaleritehdas Oyj on suomalainen pörssiin listautunut sijoitusyhtiö, joka on yksi 

merkittävistä Suomen tuulivoimarakentajista. Tuulivoimahankkeisiin voi sijoittaa 

Taaleritehtaan rahastojen kautta. Ensimmäinen niistä on  nimeltään Tuulitehdas I Ky. 

(Taaleritehdas 2014b.) Myöhemmin Taaleritehdas julkist uuden tuulivoima rahaston 

Tuulitehdas II Ky. 

 

Taaleritehdas uutisoi alkusyksystä uudesta tuulivoimahankkeesta, jonka arvo on noin 

350 miljoonaa euroa. Hankkeet myytiin Taaleritehtaan omistamalle Tuulitehdas II 

Ky:lle, ja ne tullaan toteuttamaan yhdessä Loiste Energia Oy:n kanssa sen perustetulle 

yhteisyritykselle nimeltään Metsähallitus Laatumaa. Tällä hetkellä Taaleritehtaalla on 
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myös Iihin rakenteilla 27 tuulivoimalaa, jotka muodostavat Suomen suurimman 

tuulipuiston. (Taaleritehdas 2014c.) 

 

Yhteishankkeen myötä tuulivoimaloita tullaan rakentamaan Hyrynsalmelle, 

Pudasjärvelle ja Suomussalmelle. Uuden hankkeen myötä voimaloita on tarkoitus 

rakentaa yhteensä 64. Hankkeilla on mahdollista työllistää tulevaisuudessa voimaloiden 

elinkaaren aikana jopa 2200 henkilötyövuoden verran työntekijöitä. Hankealueille on jo 

tehty ympäristövaikutusten arviointi eli YVA, ja yleiskaavat on myös laadittu. 

(Taaleritehdas 2014c.) 

 

Tamiir Fareed, joka on Taaleritehtaan tuulivoimasta vastaava johtaja, on sitä mieltä, että 

tuulivoimaan kannattaa nyt sijoittaa, koska sillä on hyvät tuotto-odotukset ja matala 

riskitaso. Taaleritehtaan rahastoihin investoivat voivat samalla myös tukea kotimaista 

sijoittamista. (Energia Uutiset 2013b.) 

 

4.4 Tuulivoimaan sijoittaminen 

Edellä esitellyn Taaleritehtaan lisäksi sijoittaja voi investoida tuulivoimaan usean 

muunkin yrityksen kautta. Sijoittaja voi sijoittaa korkeariskiseen uusiutuvaan energiaan 

ostamalla tuulivoimaa tuottavien yritysten osakkeita. Vaikka arvopapereihin 

investoiminen sisältää suuria riskejä, valtioiden tukijärjestelmät antavat vakaata pohjaa 

tuulivoimalle. Jos sijoittaja haluaa investoida piilotuulivoimaan, Helsingin pörssistä 

löytyy paljon yhtiöitä, joille tuulivoima on vain osa kokonaisbisnestä. (Talouselämä 

2010.) Myöskin pörsiin listautumattomat yritykset saattavat kerätä pääomaa sijoittajilta. 

 

Tuulivoima tarjoaa sijoittajalle hyvää tuottoa alhaisella riskillä. Sijoittajan kannattaa silti 

ottaa tarkkaan selvää, mihin tuulivoimahankkeisiin ja toimintaan sijoittaa. Alhainen 

riskitaso tuulivoimantuotannossa koskee mm. pohjoismaisia toimijoita. Tuulivoima 

tarjoaa korkeampaa tuottoa verrattuna esim. kiinteistöihin ja korkopapereihin tehtyihin 

sijoituksiin. Suurimpia sijoituksia tuulivoimaan tehdään sijoitusyhtiöiden, 

eläkerahastojen ja vakuutusyhtiöiden kautta. (OX2 2014.) 
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Yksi suomalaisista tuulivoimayrityksistä on Smart Windpower Oy. Yhtiö rakennuttaa, 

kehittää, tuottaa ja omistaa eettistä tuulivoimaenergiaa. Firmalla on tuulivoimaa 

Suomen rannikkoalueilla ja sisämaassa. Smart Windpower Oy:llä on pitkälle 

tulevaisuuteen ulottuvia kasvutavoitteita, jotka perustuvat mm. tarkkaan valittuihin 

voimaloiden sijoituspaikkoihin. (Smartwind 2014a.)    

 

Sijoittajan on mahdollista investoida Smart Windpower Oy yhtiöön joko oman tai 

vieraan pääoman eli osakkeiden tai velkakirjojen muodossa. Yritys kuvailee tuulivoiman 

sopivan investoijille, jotka haluavat torjua ilmastonmuutosta, vaurastua, saada tasaista 

tuottoa sijoittamalleen pääomalle suhdanteista riippumatta ja pienentää riskiä 

sijoitussalkussaan. (Smartwind 2014b.) 

 

LähiTapiola on myös mukana tuulivoimabisneksessä, niin omistajana kuin 

vakuuttajana. Yrityksen kokonaistavoitteena on sijoittaa 100 miljoonaa euroa 

tuulipuistoihin koko Suomessa. Lisäksi LähiTapiola etsii jatkuvasti lisää rahaston 

sijoittajia ja uusia yhtiökumppaneita. LähiTapiolan tuulipuistot ovat loistava lisä 

institutionaalisen sijoittajan salkkuun, koska tuulivoimaan investoiminen on pitkä 

prosessi, jonka tuotto on tasaista.  (Sijoitustalous.fi 2013.) 

 

Suomessa on myös tuulipuistokehitysyhtiö SG-Power Oy, joka markkinoi ja kehittää 

uudenlaisia tuuliturbiineja ja -puistoja seka energiayrityksille, maanomistajille että 

yksityisille sijoittajille. Firma tekee yhteistyötä alan rahoittajien ja osaajien kanssa EU:n 

alueella. Yritykselle on myös tärkeää toimia yhdessä lähellä sijaitsevien sidosryhmien 

kanssa. (SG-Power Oy 2013a.) 

 

SG-Power Oy tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kehittämiinsä tuulipuistoihin. Rahaa 

tarvitaan omistuspohjan laajentamiseen ja toimintaan. Uusiutuva energia on kasvava 

sijoituskohde tulevaisuudessa. Yrityksen tavoitteena on kerätä investoijia, jotka ovat 

valmiita sitoutumaan pitkäjänteisesti tuulipuistohankkeisiin osakkaina. Sijoittajiksi 

haetaan myös henkilöitä, jotka arvostavat uusiutuvan energian ympäristöllisiä hyötyjä ja 

ymmärtävät sijoituskohteen erityispiirteitä. Mahdollisuutena on myös merkitä 

omistusosuuksia tuulipuistoenergiayhtiö(i)stä. (SG-Power Oy 2013b.) 
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Cleantech Invest on vuonna 2014 Helsingin pörssiin listautunut yhtiö, jonka kautta 

sijoittaja voi investoida erilaisiin uusiutuvan energian yhtiöihin. Cleantech tarjoaa 

kannattavia ja kilpailukykyisiä yrityksiä sijoittajille, joille ekologisuus on tärkeä asia. 

Tuulivoimaan erikoistuneita yrityksiä Cleantech Investin sivulla ovat Nocart ja Aurelia 

Turbines. (Cleantech Invest 2014.)  

 

Laitevalmistaja Nocart toimittaa sähköä tuottavia yksiköitä uusiutuvaan 

energiantuotantoon, ja siksi se sopii mm. tuulivoiman tuotantoon. Tuotteita voidaan 

käyttää joko kytkettynä verkkoon tai off-grid alueilla. Aurelia Turbines valmistaa, 

erityisesti mikrokokoisia turbiineja, joiden avulla asiakkaan 

energiantuotantokustannuksia voidaan alentaa merkittävästi. Yhtiön tarjoama tuote on 

30 vuoden tutkimuksen tulos. (Cleantech Invest 2014.) 

 

4.5 Tuulivoiman tulevaisuus 

Uusia tuulivoimalaitoksia on suunnitteilla valtavasti, mutta on myös monia tekijöitä, 

jotka hidastavat niiden etenemistä. Kaikki projektit eivät tule toteutumaan. 

Lupamenettelyt, ohjeiden puutteellisuus ja poikkeavuus ovat muutamia syitä, jotka 

vaikuttavat projektien valmistumiseen. Myös erilaisten ympäristöselvitysten tekeminen 

ja lupaprosessit aiheuttavat viivästystä. Tulevaisuudessa puolustusvoimien oma 

tutkavalvonta ja lentoliikenne voivat aiheuttaa ongelmia tuulivoimaloiden 

rakentamiselle. (Energia Uutiset 2013b, 44.) 

 

Suomalaisella tuulivoimalla voisi olla kysyntää arktisilla alueilla, joita löytyy 

Pohjoismaiden ulkopuolelta mm. muualta Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Kiinasta. 

Pärjätäkseen ulkomailla suomalaiset tuulivoimayritykset tarvitsevat hyvän strategian ja 

tuulivoimaklusterin toimiakseen. Suomalaisilla tuuliturbiinien valmistajilla on hyvä 

erikoisosaaminen arktisiin oloihin. Alan yhtiöt osaavat estää jäätymistä ja hallita jään 

aiheuttamaa kuormitusta voimaloissa. (Energia Uutiset 2013c, 24 & 27.) 

 

Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen on sitä mieltä, että 

Suomella on hyvä mahdollisuus saavuttaa 2 500 MW:n tuulivoimatavoite jo viiden 

vuoden kuluttua, vuonna 2019. Tänä ja ensi vuonna Suomi saa lisää tuulivoimaa jopa 
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samaan tahtiin kuin muu Eurooppa. Tällä hetkellä tuulivoiman rakentaminen on 

edennyt koko maassa kovaa vauhtia.  Metsähallitus on suunnitellut Kajaanin seudulle 

Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan alueelle rakennettavaksi noin 85-127 uutta 

tuulivoimalaa, joiden yhteisteho voisi nousta 255-380 MW. Jos hanke tulevaisuudessa 

toteutuu, sen teho ylittäisi syyskuussa 2014 uutisoidun Taaleritehtaan ja Loisteen 64 

voimalan hankkeen, ja samalla Metsähallituksen suunnittelemasta tuulipuistosta tulisi 

Suomen suurin. (Kauppalehti 2014b, 9.) 

 

Koska energiantarve lisääntyy vuosittain, on tuulivoiman käytölläkin keskeinen osa. Se 

on ollut 1990-luvulta alkaen nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto maailmassa. 

Tällä hetkeltä arviolta yksi prosentti maailman sähköntuotannosta on tuotettu 

tuulivoimalla. Eurooppan unioni eli EU on asettanut Suomelle tavoitteen, jossa 38 

prosenttia energiasta tuotettaisiin luonnonvaroilla vuonna 2020.  (Innopower 2011; 

Vantaan Energia 2014.) 

 

Tuulivoimalla on tulevaisuudessa mahdollisuus olla yksi lupaavimmista sähköntuotanto 

muodoista, minkä mahdollistaa nopeasti kehittyvä teknologia ja yhä tehokkaammat 

voimalat. Tuulivoimaa voidaan lisätä nopeasti juuri teknologian kehittymisen myötä. 

Voimaloita ja niiden osia kehitetään yhä tehokkaimmiksi ja isommiksi, mikä 

mahdollistaisi alemmat tuotantokustannukset. Tämän seurauksena investoinneista voisi 

saada parempaa tuottoa.  (Vantaan Energia 2014; Innopower 2011.) 

 

On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä merituulivoimaa tulee olemaan enemmän 

kuin maatuulivoimaa. Tulevaisuudessa on tarkoitus myös pyrkiä helpottamaan 

tuulivoimaloiden korjaus- ja asennustöitä. Sähköverkkoihin saatetaan tulevaisuudessa 

joutua tekemään muutoksia tuulivoiman jatkuvan lisäämisen takia. Eurooppa aikoo 

vuoteen 2020 asti investoida tuulivoiman tutkimusohjelmaan 6 miljardia euroa. 

(Vattenfall 2014a.) 

 

Tulevaisuudessa lisääntyvä tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto voivat vaikuttaa 

sähkönhintaan. Niiden tukijärjestelmä on toteutettu niin, ettei todellisella kysynnällä ole 

tuottajalle merkitystä. Jäykästi totetutettu tuulivoiman syöttötariffi synnyttää sähkön 

ylitarjontaa, mikä voi jopa laskea sähkön hinnan nollaksi tai negatiiviseksi, koska 
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markkinaolosuhteita ei huomioida. Tuulivoiman kokonaistuotanto voi ylittää sähkön 

kysynnän. Tulevaisuudessa näin tuleekin luultavasti käymään yhä useammin. Vuonna 

2011 käyttöön otettua syöttötariffijärjestelmää on hankalaa muuttaa, koska 

investointipäätökset on totetutettu sen mukaisesti. (Taloussanomat 2014.) 

 

4.6 Aurinkoenergia 

Auringon säteilyenergia toimii lähteenä kaikille uusiutuville energiavaroille ja 

aurinkoenergiaa saadaan muuttamalla auringon säteilyenergia sähköenergiaksi 

puolijohdepaneelien avulla. Säteilyenergia voidaan muuttaa lämmöksi aurinkokeräimillä. 

Aurinkoenergiaa voidaan käyttää hyödyksi sekä aktiivisesti että passiivisesti. Aktiivisella 

hyödyntämisellä auringon säteilyä voidaan muuntaa aurinkopaneeleilla sähköksi tai 

aurinkokeräimillä lämmöksi. Passiivisella hyödyntämisellä auringosta saatavaa lämpöä ja 

valoa käytetään suoraan ilman mitään laitteita. (Lehto, Luoma & Virolainen 2005, 62.) 

 

Auringosta saatava säteily on mahdollista muuntaa sähköenergiaksi noin 15% 

hyötysuhteella. Aurinkokeräimellä on mahdollista tuottaa lämpöenergiaa, jonka 

hyötysuhde on jopa 25-35%. Tämä on hieman parempi kuin auringon säteilystä 

muunnettavan sähköenergian hyötysuhde. (Lehto, Luoma & Virolainen 2005, 62.) 

 

Aurinkoenergialla on paljon etuja, joita ovat mm. saasteettomuus ja turvallisuus, ja se 

on uusiutuva ja ehtymätön luonnonvara. Ainoa aika, jolloin Suomessa aurinkoenergiaa 

ei saada tarpeeksi on keskitalvi, jolloin aurinko paistaa päivittäin vähän. (Lehto, Luoma 

& Virolainen 2005, 62.) 

 

Aurinkoenergiasta voi tulevaisuudessa tulla hyvä vaihtoehto kytkettävien järjestelmien 

sovellutuksissa, mutta silti aurinkoenergia tarvitsee jonkun varasuunnitelman esim. 

pilvisille päiville. Tähän voivat olla ratkaisuna erilaiset varavoima- tai akkujärjestelmät. 

Tulevaisuudessa aurinkojärjestelmällä voisi mahdollisesti korvata päiväaikaan muun 

tarvittavan energian. Aurinkosähkön tuotanto teho kasvaa suhteellisesti nopeammin 

(20-30%/vuosi), eli se on nopeimmin kasvava uusiutuva energiateknologia. (Vuorinen 

2009, 30.) 
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Energia Uutisten artikkelissa vuodelta 2012 käy ilmi, että aurinkosähkölle uumoillaan 

olevan enemmän käyttöä vasta myöhemmillä vuosikymmenillä. Sillä voi kuitenkin olla 

Suomessa paljon potentiaalia. Aurinkosähkön tuotantoon tarkoitetut paneelit tulevat 

myös kasvattamaan kokoaan tulevaisuudessa. Aurinkopaneelien kaupallinen käyttö 

tulee lisääntymään, kun niitä ei tarvitse enää kytkeä verkkoon. (Energia Uutiset 2012, 

36.) 

 

Helsingin Energia rakentaa Suvilahteen Suomen suurimman aurinkovoimalan, jonka 

rakentaminen alkoi syksyllä 2014. Voimalan on tarkoitus olla valmis maaliskuussa 2015. 

Yksityishenkilöillä on mahdollisuus ostaa uudesta voimalasta itselleen nimikoitu 

aurinkopaneeli, jonka tuottama sähkö menee sen omistajan käyttöön. Samalla 

tuotetusta omasta sähköstä saa hyvityksen sähkölaskuun. (Helsingin Energia 2014.) 

Kuvio 11. Aurinkolämmön ja –sähkön tuotto. (motiva 2012.) 

 

Kesäkuukausina paneelien tuotto tulee olemaan suurimmillaan, koska silloin aurinko 

paistaa eniten ja voimakkaimmin. Suomessa sääolot aurinkovoimalle ovat yhtä hyvät 

kuin Pohjois-Saksassa. (Helsingin Energia 2014.) 
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4.7 Vesivoima 

Myös vesivoima on päästötöntä. Vuonna 2012 Suomessa oli vesilaitoksia yli 220 

kappaletta. Vesivoiman osuus Suomen energiantuotannosta vuonna 2010  oli 4%. 

Vuonna 2010 vesivoiman osuus uusiutuvan energian tuotannosta oli 12,1%. 

Vesivoimalat ovat edullisia, koska niillä on hyvin pitkä käyttöikä. Tulevaisuudessa 

vesivoimaloita on vaikeampi rakentaa nykyisten ympäristönsuojelutavoitteiden vuoksi. 

(Motiva 2013b.) 

 

Suomen ensimmäinen vesivoimala rakennettiin Imatralle 1920-luvulla. Tärkeimpiä 

vesivoimaan käytettäviä jokia Suomessa ovat Kemijoki, Oulujoki, Imatran kosket ja 

Kymijoki. Myös Pohjanmaan suurimmilla joilla voidaan tuottaa sähköä. (Vuorinen 

2009, 19.) 

 

Vesivoimalla saadaan voimaloissa aikaan liike-energiaa, joka generaattorien kautta 

muutetaan sähköenergiaksi. Vesivoiman käyttö on edullista, vaikka sen rakentaminen 

on kallista. Vesivoimaloiden käyttämiseen ei myöskään tarvita suurta henkilökuntaa, 

eikä käytössä kulu polttoaineita. Ongelmaksi vesivoimaloille voivat muodostua 

hiilidioksidi- ja metaanipästöt, joita syntyy kun vesialtaiden alle jää luontoa tai veden 

alle kasvustoja. Molemmat voivat aiheuttaa mädäntymistä, joka aiheuttaa edellä 

mainittuja päästöjä. (Vuorinen 2009, 18.) 

 

  

 

 

 

 

 

Kuvio 12. Vesivoimalla tuotettu sähkö yhteensä. (Motiva 2012.) 

 

Tulevaisuudessa Suomeen ei välttämättä enää rakenneta vesivoimaloita, koska 

parhaimmat paikat on jo rakennettu. Niitä kuitenkin rakennetaan tulevaisuudessa lisää 

muualla maailmassa, erityisesti  kehitysmaihin. Vesivoima siis pystyy säilyttämään 
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asemansa, ja sen osuus maailman sähköntuotannosta voi kasvaa jopa 14%:n tasolle. 

(Vuorinen 2009, 20.) 

 

Helsingin kaupungin liikennelaitos eli HKL alkoi käyttää vuonna 2012 metroissa ja 

ratitiovaunuissa pohjoismaista uusiutuvasta energiasta saatua sähköä, josta osa 

tuotetaan vesivoimalla. Kulkuvälineet kuluttavat paljon sähköä, minkä vuoksi yhtiö 

haluaa varmistaa, että energian tuottaminen on ympäristöystävällistä. Helsingin energia 

toimittaa sertifioitua ekologista sähköä HKL:lle. (HKL 2014.) 

 

4.8 Maa- ja ilmalämpö 

Maa imee auringosta energiaa kesän aikana, minkä seurauksena maahan syntyy 

energiavarasto. Tästä energiavarastosta saatava energia on maalämpöä, jota voidaan 

käyttää esim. lämpöpumpun kautta omakotitalon lämmittämiseen. Maalämpöpumpulla 

on mahdollista myös siirtää lämpöä huoneilmaan suoraan maasta. (Lehto, Luoma & 

Virolainen 2005, 66.) 

 

Maalämmöllä voidaan lämmittää myös käyttövettä. Lämpöpumpun toiminta perustuu 

siihen, että se kerää veteen tai maaperään kerääntynyttä lämpöä ja siirtää sen esim. 

sisälle rakennukseen. Kuten vesivoima myöskin maalämpö on edullista ja pitkäaikaista. 

Perusinvestointikustannukset voivat kuitenkin olla korkeat, ja pientaloilla (110-120m²) 

takaisinmaksuun voi kulua maksimissaan jopa 15 vuotta. (Motiva 2013c.) 
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Kuvio 13. Sisältää maalämpö- ja ilmalämpöpumppujen tuottaman lämmön 

vähennettynä pumppujen omakäyttösähköllä. 

 

Ilmalämpöä saadaan ilmalämpöpumpulla ulkoilmasta sisäilmaan. Sillä voidaan myös 

jäähdyttää huoneilmaa kesäisin. Ilmalämpöpumppu on helppo asentaa, ja sen 

kustannukset ovat alemmat kuin lämpöpumpun. Ilmalämpöpumput luokitellaan ilma-

ilma ja ilma-vesi tyyppeihin. (Motiva 2013d.) 

 

4.9 Aalto- ja vuorovesivoima 

Vuorovesi on ilmiö, jonka aurinko ja kuu aiheuttavat. Vuoroveden vaikutukset ovat 

kaikkein voimakkaimmat päiväntasaajan lähettyvillä. Ilmiötä voidaan hyödyntää  mm. 

asentamalla pato rannan edustalle. Pato käyttää hyväksi lasku- ja nousuveden 

synnyttämää korkeuseroa, minkä vuoksi käyttöalueet tulee valikoida tarkasti. 

Vuoroveden hyödyntämiseen voidaan käyttää myös roottoreita ja turbiineja. 

Vuorovesienergiaa on mahdollista hyödyntää vain harvoissa paikoissa, mutta se on  

taloudellisesti kannattavaa. Suomeen vuorovesivoimaloita ei voida rakentaa, koska 

lasku- ja nousuveden korkeuserot eivät ole tarpeeksi suuria.  (Energiateollisuus 2014.) 

 

Fortum on lähtenyt mukaan kahteen aaltoenergiaprojektiin, jotka sijoittuvat Ranskaan 

ja Ruotsiin. Fortum on testannut Ruotsissa Uppsalan yliopiston kanssa yhteistyössä 

aaltovoimaa, ja helmikuussa 2010 Fortumille myönnettiin yhdessä ruotsalaisen 

laitevalmistaja Seabased Industryn kanssa investointituki. Tämä tuki on tarkoitettu 

täysikokoiselle aaltovoimalaitokselle, jota rakennetaan parhaillaan Sotenäsin kunnassa, 

Ruotsin länsirannikolla. (Fortum 2014a.) 

  

Tästä on tarkoitus tulla maailman suurin täysikokoinen laitos, jos kaikki sen vaiheet 

saadaan rakennettua ilman ongelmia. Jos koko laitos valmistuu täysimittaisena, sen teho 

tulee olemaan enintään 10 megawattia, kun yhden vaiheen teho on 1 megawattia. 
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Keväällä 2014 alueelle rakennetaan sähköasemakytkennät sekä  maa- ja merikaapelit 

laitosta varten. (Fortum 2014a.) 

 

Ranskassa Fortum on päässyt aaltovoimaan mukaan suomalaisen yhtiön AW-Energyn 

kautta. Kyseinen firma on kehittänyt Wave Roller™-laitteen, jonka avulla tuotetaan 

sähköä meren pohja-aalloista. Laitetta on testattu mm. Portugalin rannikolla. Fortum 

on osakkaana AW-Energy yhtiössä. Syyskuussa 2013 ranskalainen meriteollisuusalan 

iso yritys DCNS, AW-Energy ja Fortum tekivät sopimuksen, joka koskee aaltovoiman 

kehittämistä ja tutkimusta. (Fortum 2014a.) 

 

Mainitut yhtiöt ryhtyvät myös yhdessä kehittämään aaltovoiman (1,5 megawatin) 

koehanketta, joka sijoittuu Ranskan Bretagneen. Fortumin roolina on vastuu 

hankekehityksestä ja aaltovoiman koepuiston omistajana toiminnassa. DCNS hoitaa 

koepuistoalueen kehittämisen ja rakentamisen, ja AW-Enrgy toimittaa laitokseen valitut 

Wave Roller™-laitteet. AW-Energyn aaltovoimahankkeessa on mukana myös 

suomalainen Tekniikan kehittämiskeskus Tekes. (Fortum 2014a & Energiateollisuus 

2014.) 

 

4.10 Bioenergia 

Bioenergia on yksi uusiutuvan energian muodoista. Sitä saadaan monista kasviperäisistä 

lähteistä, joita ovat esim. puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu sekä jäte- 

ja kierrätyspolttoaineiden biohajoavat osat. Myöskään bioenergian tuottamisessa ei 

synny hiilidioksidia. Näin ollen hiilidioksidipäästöt eivät lisäänny vaan prosessi 

päinvastoin sitoo itseensä hiilidioksidia. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 

33.) 

 

Suomen tuotetusta energiasta noin 20 % tuotetaan puun ja puupohjaisten 

energialähteiden avulla. Muita bioenergian muotoja on toistaiseksi hyödynnetty vähän, 

mutta tulevaisuudessa niiden rooli kasvaa, kun fossiilisille polttoaineille etsitään 

korvaavia vaihtoehtoja. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 33.) 
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Pohjois-Amerikassa vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa analysoitiin bioenergian ja 

varsinkin bioenergian kehitykseen vaikuttavia tekijöitä OECD (eng. Organisation 

Economic Co-operation and Development) maiden välillä. Uusiutuvan energian osuus 

ja kasvu energiantuotannosta vaihtelee merkittävästi OECD maiden kesken. OECD 

maita on yhteensä 34 ympäri maailmaa ja Suomi on yksi niistä. Tutkittavia tekijöitä 

olivat mm. resurssien kohdistaminen, energian hinnat, investoinnit tutkimukseen ja 

tuotekehitykseen, ympäristönsuojelulliset tekijät ja energiapolitiikka. (Biomass and 

bioenergy 35, 4497; OECD 2014.) 

 

Uusiutuvan energian politiikka ja sen toteuttamiskeinot vaihtelevat paljon eri OECD 

maissa kuten myös politiikan tehokkuus. Tutkimuksessa huomioon otettuja tekijöitä 

olivat maakohtaiset tiedot pinta-alasta, metsäalasta, väestöluvusta, energian tuottamista 

hiilidioksidipäästöistä ja bruttokansantuotteesta. Mallinnuksessa vertailtiin myös 

energian hintaa, tutkimus- ja tuotekehityskuluja sekä uusiutuvan energian ja bioenergian 

markkinakehityspolitiikkaa. Analyysissä todettiin, että maakohtaisten erojen ohella 

bruttokansantuote ja bioenergian kehittämispolitiikka vaikuttivat merkittävästi sekä 

uusiutuvan energian että bioenergian asukasta kohti laskettuun tarjontaan OECD 

maissa. Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit, energian hinnat, hiididioksidipäästöt ja 

muu energiapolitiikka todettiin tilastollisesti merkityksettömiksi. Tämä ei kuitenkaan 

välttämättä tarkoita sitä, ettei myös näillä olisi mahdollista vaikutusta bioenergiaan ja 

uusiutuvaan energiaan,  mutta tutkitulla aikavälillä 1994-2003 vaikutus ei ole ollut 

suurta. (Biomass and bioenergy 35, 4497-4500.)    

  

Analyysi näytti, että markkinoiden kehityspolitiikka ja bruttokansantuote olivat ainoat 

tilastollisesti merkittävät tekijät uusiutuvan energian ja bioenergian tarjonnassa. 

Politiikalla on edistetty teknologian kaupallistamista ja kehitystä , mikä on johtanut 

tuotannon ja tarjonnan lisäämiseen. Korkeamman bruttokansantuotteen omaavat maat 

ovat selkeästi painottaneet uusiutuvan energian ja bioenergian kehittämistä, koska niillä 

on enemmän kiinnostusta vaihtoehtoisen energian tuottamiseen ja 

ympäristökysymyksiin. (Biomass and bioenergy 35, 4501.)  
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4.10.1 Syöttötariffijärjestelmä ja investointituki  

Biokaasu-, metsähake- ja puupolttoainevoimalassa tuotetusta sähköstä on mahdollista 

saada syöttötariffitukea. Tarkoituksena on tuen kautta parantaa uusien puupolttoaine- 

ja biokaasuvoimalahankkeiden mahdollisuuksia. Syöttötariffikausien tukien koko 

summan on tarkoitus kompensoida hankkeiden investointikustannuksia sekä edistää 

metsähakkeen käyttöönottoa turpeen korvikkeena. Syöttötariffijärjestelmään on 

mahdollista päästä Energiaviraston kautta hakemuksella. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2014.) 

 

Syöttötariffijärjestelmän ohella uusiutuvalle energialle myönnetään myös energiatukea, 

jolla pyritään edistämään teknologian kehittämistä ja markkinoille pääsyä. Tukea 

myönnetään yrityksille, kunnille ja yhteisöille ilmasto- ja ympäristömyönteisiin 

hankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa, energian säästöä tai 

energiantuotannon ympäristöhaittoja. (Motiva 2014e.) 

 

4.10.2 Bio- ja puuperäiset polttoaineet 

Biopolttoaineita ovat nimensä mukaan bioöljy, -etanoli ja -diesel. Näitä voidaan 

hyödyntää moottoriajoneuvoihin sekä lämmitykseen, mutta niitä on käytetty vasta 

muutama vuosi. Tarkoituksena on tulevaisuudessa korvata fossiilisia polttoaineita 

mahdollisimman paljon biopolttoaineilla. Nykyään bio- ja fossiilisia polttoaineita 

yhdistetään tietyssä suhteessa keskenään. Suurin hyöty saataisiin, jos biopolttoaineet 

tuotettaisiin suomalaisista raaka-aineista. (Motiva 2014a.) 

 

Metsähake ja muu puubiomassa ovat bioöljyn valmistukseen käytettäviä raaka-aineita. 

Tämä biopolttoaine on ympäristöystävällinen vaihtoehto, sillä sen käyttö laskee 

kasvihuonepäästöjä eli hiilidioksidi- ja rikkidioksidipäästöjä fossiilisiin polttoaineisiin 

verrattuna jopa yli 90 prosenttia. Tällä hetkellä bioöljyä käytetään pääasiassa 

lämpölaitoksissa, joissa se korvaa raskasta polttoöljyä. Tulevaisuudessa sitä olisi 

tarkoitus käyttää polttoaineena myös liikenteessä ja raaka-aineena biokemikaalien 

valmistuksessa. (Fortum 2014b.) 
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Kuvio 14. Biopolttoaineiden ja –öljyn käytön määrä. (Motiva 2012.) 

 

Biopolttoaineet voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: ensimmäisen ja toisen sukupolven 

biopolttoaineisiin. Luokitus on tehty valmistukseen käytetyn raaka-aineen mukaan. Nyt 

valmisteilla oleviin ensimmäisen sukupolven polttoaineisiin käytetään raaka-aineina 

elintarvikkeiksi sopivia tärkkelys- ja sokeripitoisia kasveja, öljypitoisia kasveja sekä 

bioraaka-aineita. Makeista kasveista syntyy bioetanolia ja öljypohjaisista kasveista sekä 

bioraaka-aineista biodieseliä. (Motiva 2014a.) 

 

Tulevaisuudessa tuotannossa tullaan siirtymään enemmän toisen sukupolven 

biopolttoaineisiin. Tuotannosta syntyy edelleen biodieseliä ja -etanolia, mutta raaka-aine 

on hakkuutähteitä ja kasvipohjaisia jätteitä, joista syntyy yhä vähemmän haitallisia 

päästöjä ilmakehään. Nämä biopolttoaineet ovat laadultaan korkeampaa luokkaa, jopa 

parempia kuin fossiilisten polttoaineiden bensiini ja diesel. (Motiva 2014a; Tekniikka & 

Talous 2014b, 7.) 

 

EU on asettanut kasvihuonekaasujen vähentämiselle ja uusiutuvan energian käytön 

lisäämiselle kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2020 mennessä. EU:n uusitutuvan 

energian direktiivi sisältää maakohtaiset tavoitteet uusiutuvan energian osuudelle 
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kokonaisenergian käytöstä ja yhtenäisen 10 % tavoitteen sen osuudesta 

liikennepolttoaineissa kaikille jäsenvaltioille. (Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 5, 

238-239.) 

 

EU haluaa kannustaa toisen sukupolven biopolttoaineisiin tehtäviä investointeja. 

Jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus tukea jalostamoiden rakentamista 

verohelpotuksin ja laskentasysteemillä, jonka mukaan litra toisen sukupolven 

polttoainetta lasketaan kahdeksi litraksi, kun määritellään polttoaineen biopitoisuutta. 

(Tekniikka & Talous 2014b, 7. ) 

 

Nestemäisten biopolttoaineiden tuottaminen sellutehtaiden yhteydessä on tehokasta ja 

on viime vuosina herättänyt paljon kiinnostusta alan yrityksisssä. Kaikki Suomen suuret 

metsäteollisuusyritykset ovat olleet mukana tutkimassa nestemäisten polttoaineiden 

tuotantomahdollisuuksia. (Biofuels, Bioproducts and Biorefining , 5, 244-246.) 

Muutamia tuotantolaitoksia on jo käynnistynyt Suomessa ja lisää projekteja on 

suunnitteilla. Tällä hetkellä on vielä selvityksen alla biopolttoaineiden mahdollinen 

käyttö myös lentoliikenteessä. Asiasta ovat teettäneet selvityksen liikenne- ja 

viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Finnair, Finavia ja Neste Oil. 

(FINAVIA 2014.) 

 

Kesällä 2014 UPM otti käyttöön Lappeenrannan jalostamon, joka valmistaa biodieseliä 

mäntyöljystä. Jalostamo tarvitsee mäntyöljyä 5-6 sellutehtaan tuotannon verran 

toimiakseen. UPM on myynyt tuottamaansa mäntyöljyä Ruotsiin ja saa osan kolmesta 

omasta sellutehtaastaan, mutta loput sen täytyy ostaa muualta. Mäntyöljyä  tuodaan 

Suomeen Venäjältä, mutta sen alkuperä tulee selvittää tarkasti. Lappeenrannan 

jalostamo tuottaa mäntyöljydieseliä noin 120 miljoonaa litraa vuodessa. UPM on tällä 

hetkellä suojannut prosessinsa jopa 150 patentilla, ja sillä oli samalla patenttiriita Neste 

Oilin kanssa. Joensuuhun nousee 28 miljoonan euron arvoinen bioöljylaitos. Uusia 

rakennettavia biopolttoainelaitoksia on kaavailtu vuodelle 2014 kuusi kappaletta, ja 

suunnitelmissa on lisätä määrää sen jälkeen kymmenellä. (Maaseudun Tulevaisuus 

2014a, 11; Kauppalehti 2013, 6.) 
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UPM:n investoinnin kilpailukyky saattaa heikentyä, jos EU komission muutosehdotus 

biopolttoaineiden luokittelusta toteutuu. EU ehdottaa, että raakamäntyöljyä ei enää 

luokiteltaisi tähteeksi, jolloin sen käyttöön perustuvalle tuotannolle myönnetty tuki 

laskisi. (Helsingin Sanomat 2014b.)  

 

Neste Oililla on Porvoossa jalostamo, jossa valmistetaan biodieseliä teurasjätteistä ja 

tähteistä. Raaka-aineita on kaikkiaan 12 erilaista, ja niiden kulutus on vuodessa noin 1,2 

miljoonaa tonnia. Yhtiö ostaa raaka-aineensa ympäri maailmaa. Neste Oil tekee 

jatkuvasti tutkimustyötä löytääkseen uusia raaka-aineita ja vaihtoehtoja biodieselin 

valmistukseen. Tulevaisuudessa mm. levää voisi mahdollisesti käyttää raaka-aineena. 

Vuonna 2013 Neste Oil tuotti biodieseliä noin 2,4 miljoonaa tonnia, mikä tekee 

yrityksestä maailman suurimman biodieselin valmistajan. Viime vuosi (2013) oli myös 

yksi saavutus lisää, sillä uusiutuvien polttoaineiden valmistus oli ensimmäistä kertaa 

kannattavaa. (KEMIA 2014a, 14 & 17.) 

 

St1 yrityksellä on etanolin tuotantoyksikköjä Lappeenrannassa, Närpiössä, Haminassa, 

Vantaalla, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Yritys aloitti jätepohjaisen biopolttoaineen 

valmistuksen vuonna 2008. (St 2014; Biofuels, Bioproducts and Biorefining , 5, 241.) 

 

Oululainen Chempolis suunnittelee ja toimittaa biojalostamoita. Yrityksen palvelut 

kattavat suunnittelu-, hankinta-, käyttöönotto- ja käynnistyspalvelut. Chempoliksen 

teknologialla voidaan maatalouden jäännösbiomassoista kuten vehnäoljesta valmistaa 

paperikuitua ja biokemikaaleja. Yritys on äskettäin julkistanut 60 miljoonan euron 

tilauksen, joka kattaa kolmen vehnäolkisellua tuottavan biojalostamon toimittamisen 

Kiinaan. Chempolis on myös solminut aiesopimuksen etanolia valmistavan 

biojalostamon rakentamisesta Intiaan. (Tekniikka & Talous 2014a; Tekniikka & Talous 

2014b.) 

 

Eu direktiivi asetti Suomelle 38 % tavoitteen uutiutuvan energian osuudesta 

energiankulutuksessa vuoteen 2020. Suomessa noin 80 % uusiutuvasta energiasta 

syntyy metsäbiomassasta lähinnä metsäteollisuuden sivutuotteista (sellutehtaiden 

mustalipeä, kuori ja puru). Polttopuun, metsähakkeen ja pellettien osuus on 

vähäisempi. Täten sellu- ja paperiteollisuuden tuotantovolyymi vaikuttavat suoraan 
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metsäteollisuuden tuottamaan uusiutuvan energian määrään. Metsähakkeen käyttö 

polttoaineena on kasvussa sekä lämmön että nestemäisten biopolttoaineiden 

tuotannossa. (Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 240.) 

Puuperäisiä polttoaineita ovat hake, polttopuu ja pelletit. Haketta käytetään Suomessa 

energialähteenä sekä isoissa yhteistuotantolaitoksissa että lämpölaitosten 

hakekattiloissa. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 34 & 45.) 

 

Kuvio 15. Metsähakkeen määrä kiintokuutiometreinä. (Motiva 2012.) 

 

Arvion mukaan Suomessa tuotetaan puupolttoaineella lämpöä asuintiloihin 11 TWh. 

Vuonna 2008 tehtiin selvitys, josta käy ilmi, että Suomessa on yhteensä noin 2,9 

miljoonaa tulisijaa. Näistä suurin osa eli 1,55 miljoonaa sijaitsee omakotitaloissa, 800 

000 vapaa-ajan asunnoissa, 300 000 muissa rakennuksissa, 150 000 kerrostaloissa ja 100 

000 rivitaloissa. Puupolttoaineita käytetään Metsäntutkimuslaitoksen mukaan 

Suomalaisissa pientaloissa yhteensä 6,1 miljoonaa kiinto m³. (Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 34.) 
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Hallituksen uudet energiapoliittiset päätökset lokakuun alussa alensivat turpeen 

verotusta ja nostivat metsähakkeella tuotetun energian tukea. Tällä pyrittiin 

parantamaan puun ja turpeen kilpailukykyä kivihiileen verrattuna. Nyt metsäteollisuus 

pelkää, että metsäyhtiöiden raaka-aineeksi käyvää puuta ohjautuu liikaa 

energiakäyttöön. Metsäteollisuus toivoo sen vuoksi tuen rajaamista läpimitaltaan alle 

16-senttisen puustoon. (Maaseudun Tulevaisuus 2014, 8.)   

 

Energiateollisuus ry taas pelkää, että  rajaaminen vaarantaisi metsäenergialle asetetun 

kansallisen tavoitteen saavuttamisen. Hakkeen saatavuus kilpailukykyiseen hintaan on 

energian tuottajille ratkaisevan tärkeää. Muutosten aiheuttama epävarmuus vaikeuttaa 

investointipäätösten tekemistä. Vaikka Suomella on hyvät edellytykset saavuttaa 

asetetut tavoitteet uusiutuvien energianlähteiden lisäämisessä, metsähakkeen käytön 

tavoite on haastava. (Maaseudun Tulevaisuus 2014, 8.) 

 

Kuvio 16. Puupelletin kulutus Suomessa. (Motiva 2012.) 
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Pöyry oli tehnyt pelletteihin liittyen tutkimusta, joka julkaistuun Bioenergia lehdessä 

marraskuussa 2013. Vaikka Euroopalla on tällä hetkellä hyvä asema 

pellettimarkkinoilla, on Aasian asema kasvamassa. Pohjoismaista Tanska on suuri 

pellettien käyttäjä, mikä johtuu myötämielisyydestä hiiltä korvaaviin 

bioenergiavaihtoehtoihin. Suurin osa tuoduista pelleteistä on lähtöisin Pohjois-

Amerikasta. (Bioenergia 2013a, 6-7.) 

 

Pöyry ennustaa tutkimuksessaan pellettien kysynnän kasvua. Sen odotetaan nousevan 

21 miljoonasta tonnista (vuonna 2012) jopa 55 miljoonaan tonniin 2025 vuoteen 

mennessä. Suurimpana vaikuttavana tekijänä on Euroopan nouseva kysyntä. 

Bioenergiamarkkinoilla on myös keskusteltu mustista pelleteistä, joiden 

erityisominaisuuksia ovat niiden helppo jauhaminen, korkea lämpöarvo ja hyvä 

varastointi. Näiden markkinoilletuloa voidaan kuitenkin vielä hieman joutua 

odottamaan. (Bioenergia 2013a, 7.) 

 

Esimerkiksi mainittakoon Helsingin Energia, joka uutisoi aloittavansa vuonna 2015 

pellettien polton kivihiilen rinnalla. Yhtiöllä on tarkoituksena lisätä uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä. Hanke on tarkoitus toteuttaa kahdessa voimalassa, Salmi- ja 

Hanasaaressa. Suomessa ei ennen ole poltettu pellettejä isoimmissa laitoksissa, ja kun 

toiminta alkaa, korvataan kivihiiltä pelleteillä 5-7 prosenttia. Luku kuulostaa pieneltä, 

mutta vuodessa se kattaa 100 000 tonnia pellettejä, joka on kolmasosa koko Suomen 

käytöstä. (Helen, 3, 18.) 

 

Tulevaisuudessa Helsingin Energia aikoo nostaa pellettien osuutta edellä mainituissa 

laitoksissaan 40 prosenttiin käytetystä polttoaineesta tai rakentaa niihin keskittyvän 

laitoksen Vuosaareen. Salmi- ja Hanasaaren laitokset eivät kuitenkaan pysty pellettien 

ohella soveltamaan metsähaketta, mihin on syynä laitosten pienet tontit. Hakkeen 

käsittelyyn tarvitaan laaja alue. On arvioitu, että koko Helsingin olisi tarkoitus lopettaa 

hiilen käyttö vuonna 2050. (Helen, 3, 18.) 

 

Tällä hetkellä Salmisaaren voimalaitosta remontoidaan tulevan muutoksen vuoksi. 

Laitokseen valmistuu kaksi varastosiiloa, kuljettimet, vastaanottoasema ja laitteet 

näytteiden ottoa varten. Kun pellettien käyttö voimalassa saadaan tulevaisuudessa 
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toimimaan, sinne tullaan toimittamaan joka päivä noin kymmenen rekallista pellettejä. 

Toiminnan vakiintumiseen on arvioitu menevän yksi tai kaksi vuotta. (Helen, 3, 20-21.) 

 

Myös  Pohjolan Voima, yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä, käyttää yhä 

enemmän puuperäisiä polttoaineita voimaloissaan. Voimalaitoksia rakennettiin 

aikaisemmin turpeen, kivihiilen ja puun polttoon. Yhtiö on vuoteen 2013 mennessä 

rakentanut jo 16 biovoimalaitosta, joilla on tehoa yhteensä 3 800 MW. Rahoitusta 

voimaloihin on kulunut jo lähes 2 miljardia euroa. Yhtiö ei ole kuitenkaan ollut yksin 

vastuussa voimaloiden rakentamisesta, vaan mukana on ollut myös 30 vuotta alueellisia 

ja kunnallisia energiayhtiöitä kumppaneina omalla osaamisellaan. (Pohjolan Voima 

2013, 17 & 19.) 

 

Pohjolan Voimalla on ollut menestyksekäs taival bioenergiaohjelmallaan, josta kaikki 

hankkeisiin osallistuneet osapuolet ja kumppanit ovat hyötyneet, mm. aluetaloudet ja 

yhteiskunta. Projektit ovat myös luoneet tuhansia uusia työpaikkoja metsäenergian 

hankintaketjuun. (Pohjolan voima 2013, 18-19.) 

 

4.10.3 Metsäteollisuus ja biotuotteet  

Biotuotteen tulevat olemaan yhä merkittävämmässä roolissa metsäteollisuuden 

tuotevalikoimassa. Metsäteollisuus hakee kannattavuutta laajentamalla 

tuotevalikoimaansa perinteisen sellu- ja paperiteollisuuden ulkopuolelle. 

  

Suurin tällainen investointi Suomessa on Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren 

äskettäin julkistaman investointi Äänekosken biotuotetehtaaseen. Noin 10 % Metsä 

Fibren liikevaihdosta koostuu jo nykyisellään biotuotteista. Suunniteltu tehdas ei tule 

olemaan pelkkä sellutehdas, vaan siellä tuotettaisiin mahdollisesti perinteisten 

mäntyöljyn ja biosähkön ohella myös uusia kuitutuotteeta, lannoitteita, bioöljyä ja 

biokaasua. Tällainen tehdaskonsepti on edistyksellinen. Hanketta ei ole vielä päätetty, 

mutta sen toteutuminen näyttää lupaavalta. Metsä Fibre pyrkii saamaan 

ympäristölupaprosessin päätökseen jo vuoden 2015 ensimmäisen kvarttaalin aikana. 

Rakennusprosessin olisi tarkoitus päättyä vuonna 2017, jolloin tehdas käynnistyisi ja 

sellun ja biotuotteiden valmistus alkaisi. (Metsä Groupin Viesti 2014, 3, 48-49.) 
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Tuloja investointi tuo Suomelle yli 0,5 miljardia euroa vuodessa, ja samalla 

tuotantoketjuun syntyy yli 2 500 työpaikkaa. Vientiä tehdas lisäisi 0,5 miljardia euroa. 

Hanke siirtäisi Suomen entistä lähemmäksi uusiutuvan energian tavoitteiden 

toteutumista. Uusiutuvan energian määrä lisääntyisi kerralla noin kaksi 

prosenttiyksikköä. (Metsä 2014.) 

 

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) on ohjannut metsäbiotalouden kehittämistä, 

johon liittyy erilaisia hankkeita ja case-selvityksiä. Yhteistyötä hankkeissa ja case-

selvityksissä tekevät mm. Pöyry ja VTT. Yhtenä tavoitteena on laatia suunnitelma 

Suomen metsäbiotaloudelle. Mukana on myös yritysten välinen kumppanuushanke, 

jonka on tarkoitus tapahtua suuryritysten välillä. (Puumies 2013, 6, 11.) 

 

United Bankers sijoitusyhtiö omistaa metsäalan UB Forest Fund –rahaston, jonka 

vuotuinen tuotto on 7-10 %. Kokonaisttuotosta 3-4 % on hakkuutuloja, 2-3 % 

nettotuloja ja 2-3 % arvonnousua. Suomessa on paljon metsäalueita, joita ei ole 

hoidettu huolellisesti, mutta silti metsästä on ollut mahdollista saada kohtuullista 

tuottoa. United Bankers rahasto korostaa, että puiden ollessa 30-60 vuotta vanhoja, 

saadaan pääomalle korkeinta tuottoa. Tuottoon vaikuttaa myös puun rungon läpimitta. 

 (UB Nordic Forest Fund 2014b, diat 7, 9 & 18.) 

  

Kuvio X. Metsätalouden tuotto 1983-2011. (UB Nordic Forest Fund 2014b, dia 9.) 
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4.10.4 Biokaasu  

Biokaasu on elävien bakteerien tuottamaa kaasua, jota syntyy hapettomissa oloissa. 

Kaasusta noin 40-70 % on metaania ja loput hiilidioksidia. Biokaasuprosessissa 

eloperäinen eli orgaaninen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa. Tällaisia olosuhteita 

luovat esim. maatilat ja turvesuot. Teollisesti biokaasua voidaan tuottaa biovoimalan 

sisällä bioreaktorissa. Prosessissa yritetään myös maksimoida metaanin osuus 

biokaasusta. (Taaleritehdas Oyj 2012, Dia 4.) 

 

Parhaita raaka-aineita suuren metaanipitoisuuden saavuttamiseksi ovat mm. bio- ja 

teurasjätteet sekä kasvibiomassat. Myös lietettä ja lantaa voidaan käyttää, ja niiden 

käytössä on etuja kuten mädätysprosessin stabiloiminen ja ympärivuotinen saatavuus. 

(Taaleritehdas Oyj 2012, Dia 5.) 

 

Ympäristöystävällisyys on biokaasun merkittävä etu. Prosessista ei synny hiilidioksidia 

eikä muita päästöjä ilmaan, maahan tai veteen, ja lisäksi metaanipäästöt vähenevät. 

Biokaasu voi myös kasvattaa Suomen sähkömarkkinoiden kapasiteettia ja 

sähköntuotannon omavaraisuutta, mikä taas voi ketjureaktiona alentaa sähkön hintaa. 

Biokaasun kautta Suomeen voisi saada myös lisää työllisyyttä ja kasvumahdollisuuksia 

tälle bioenergian muodolle. (Taaleritehdas Oyj 2012, Dia 9.) 

 

Biokaasulaitos koostuu monesta eri osasta. Prosessit tapahtuvat laitoksessa esi- ja 

biokaasureaktoreissa. Niissä syntynyt biokaasu ohjautuu kaasuvarastoon ja mädätteet 

niille tarkoitettuun jälkivarastoon. Prosesseissa mukana ovat myös kattila, 

hygienisointilaite, lämmönvaihtimet, prosessointitila ja vastaanottolaite eli 

homogenointi. (Taaleritehdas Oyj 2012, Dia 7.) 
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Suomi aikoo tulevaisuudessa lisätä biokaasun tuottamista osana Euroopan 

ilmastopakettia, joka keskittyy uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseen. Apuna 

biokaasun lisäämiselle ovat tuki tarvittaviin investointeihin ja sähkön tuotantoon. Tuen 

saa kuitenkin vain kerran, ja sen suuruus on ollut 30-35 % luokkaa kaikista 

investointikustannuksista. Tukea on mahdollista saada 12 vuodeksi, ja sen kautta 

tuotetun sähkön takuuhinnaksi  83,5 €/MWh. Voimaloille on myös asetettu ehtoja tuen 

saamiseksi: voimalassa ei tule olla käytettyjä osia, se ei ole saanut muuta tukea valtiolta, 

ja generaattoreiden yhteisteho on minimissään 100 kVA. (Taaleritehdas Oyj 2012, Dia 

8.) 

Kuvio 16. Biokaasun määrä vuosina 1996-2011. (Motiva 2012.) 

 

Biokaasun käyttö polttoaineena tulee kasvamaan. Etelä-Suomeen avautui vuoden 2011 

lopussa 14 Gasum yhtiön tankkausasemaa, joista voi tankata biokaasua, ja vuoden 2012 

loppuun mennessä niitä on tarkoitus olla Suomessa yhteensä 20. Biokaasun käyttö on 

ympäristöystävällisyyden lisäksi taloudellisesti kannattava vaihtoehto, sillä sen hinta on 

30 prosenttia dieselöljyä halvempaa ja jopa puolet bensiiniä halvempaa. Yhtenä syynä 

tähän on biokaasun polttoaineverottomuus, joka on voimassa ainakin vuoteen 2023 
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asti. Jos raakaöljyn hinta nousee tulevaisuudessa, biokaasu pystyy hinnallaan 

pärjäämään kilpailussa. (Bioenergia 2012, 22.) 

 

Etuna biokaasulla on myös se, että se soveltuu monenlaiseen moottoriin, 

hybridikäyttöön, työkoneisiin, vesi-, raide- ja ilmaliikenteeseen. Vuonna 2013 

valmistuneeseen Viking (Line) Grace-alus käyttää polttoaineena maakaasua ja 

tarvittaessa myös nesteytettyä biokaasua. Näitä käytetään myös Wärtsilän laivoille 

tarkoitetuissa dieselmoottoreissa. (Bioenergia 2012, 23.) 

 

Syksyllä 2013 aloitti toimintansa yritys nimeltään “Suomen Bioauto”, joka tuunaa 

autoja toimimaan myös biokaasulla. Kaasulla on 95E-bensiiniin huima hintaero, joka 

voi toimia kannustimena polttoaineen vaihtoon. Vuonna 2013 Suomessa oli noin 1500 

kaasua käyttävää autoa, kun naapurimaassa Ruotsissa niitä on jopa yli 50 000. Myös 

tankkausasemien määrässä on huima ero: Suomessa niitä on noin 20 ja Ruotsissa noin 

200. (Kauppalehti 2013, 7.) 

 

4.10.5 Taaleritehdas ja biokaasu  

Taaleritehtaan pääomarahastojen toiminnassa korostetaan omistamista ja siihen 

kuuluvia vastuita. Yrityksen tarkoituksena on kerätä sijoittajilta pääomaa, ennen kuin 

projektit laitetaan käytäntöön. Osa projekteista on kaatunut, koska pääomaa ei kertynyt 

tarpeeksi.  Toteutuvien hankkeiden riskitaso on pyritty pitämään mahdollisimman 

pienenä.  (Bioenergia 2013b, 16.) 

 

Taaleritehdas on kerännyt 200 yksityiseltä sijoittajalta yhteensä 40 miljoonaa euroa 

bioenergiahankkeisiin. Kiinnostuneita sijoittajia olisi ollut enemmänkin, mutta kaikki 

eivät vuonna 2012 ehtineet mukaan projektiin. Sijoittajat eivät myöskään ole projektissa 

mukana pelkästään tuoton, vaan myös ympäristöystävällisen asian puolesta. 

Tulevaisuudessa on tarkoituksena myös tarkastella kansainvälisiä mahdollisuuksia. 

Potentiaalisia markkinoita löytyisi mm. Euroopasta ja Venäjältä. (Energia Uutiset 

2013a, 35.) 
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Syöttötariffiärjestelmä, joka tukee myös biokaasun valmistusta on myös yksi syy 

laitosten rakentamiseen. Järjestelmä takaa biokaasulle takuuhinnan. Taaleritehdas on 

ottanut myös huomioon biokaasun tuottamiseen tarvittavien raaka-aineiden runsaan 

tarjonnan. Laitoksissa voidaan myös tuottaa peltolannoitetta biokaasun sivutuotteina 

syntyvistä jätteistä. (Energia Uutiset 2013a, 34.) 

 

Vuonna 2013 Taaleritehdas uutisoi sijoittavansa 70 miljoonaa euroa biokaasulaitosten 

verkostoon, johon kuuluisi 5-7 eloperäistä jätettä käyttävää biokaasulaitosta, jotka 

voisivat maksimissaan tuottaa biokaasua noin 30-40 GWh vuodessa. Taaleritehtaalla on 

jo ennestään laitos Vampulassa, ja tulevaisuudessa on aikomus rakentaa Kuopioon, 

Ouluun ja Honkajoelle. Taaleritehdas perustelee rakennettavaa syytä sillä, että 

orgaanisten jätteiden hyödyntämiseen olevia laitoksia ei ole kovin paljon. (Energia 

Uutiset 2013a, 32-34.) 

 

Taaleritehtaan Kuopioon rakennettava biokaasulaitos tulee olemaan yksi Suomen 

suurimmista. Se voi hyödyntää vuosittain jopa 60 000 tonnia jätettä, josta saadaan 650-

800 kuutiota 70-prosenttista metaanikaasua/tunti. Kustannusarvio laitokselle on 10 

miljoonaa euroa, ja sinne tullaan kuljettamaan päivittäin kymmeniä rekallisia orgaanista 

jätettä. (Energia Uutiset 2013a, 34.) 

 

Taaleritehdas on saanut Kuopion projektiin mukaan yhteistyökumppaneita kuten 

Jätekukko Oy ja alueella sijaitsevat jäteveden puhdistamot. Honkajoen alueelle 

nousevan laitoksen tarkoituksena on korvata fossiilisia polttoaineita biokaasulla. 

Oulussa kaatopaikan lähellä sijaitsevat yritykset voivat käyttää hyödyksi biokaasua. 

(Energia Uutiset 2013a, 35.) 

 

Sain Taaleritehtaalta kutsun tulla tutustumaan yrityksen ensimmäiseen 

biokaasulaitokseen, joka sijaitsee Huittisissa lähellä Tamperetta. Taaleritehdas aikoo 

myös monistaa jo toimivaksi todettu konsepti muihin kaupunkeihin, tarkoituksena 

luoda laitosten verkosto. 

 

Pääsin yksityisten sijoittajien mukaan vierailulle saamaan tarkempaa kuvaa laitoksen 

ulkonäöstä ja toiminnasta opinnäytetyötäni varten. Paikan päälle sai saapua omalla 
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autolla tai Taaleritehtaan järjestämällä kuljetuksella, johon ilmoittauduin. Saavuttuamme 

sovitulle kohtaamispaikalle, söimme lounaan ja ajoimme laitokselle. 

  

Perille päästyämme voimalan pihaan ajoi säiliöauto, joka kuljetti lietettä jostain 

lähialueen sikalasta. Saimme siis heti nähdä osan siitä raaka-aineesta, jolla laitos toimii. 

Seuraavaksi kiersimme laitoksen ulkopuolella ja meille esiteltiin, laitoksen rakenne ja 

toiminta. Tämän jälkeen siirryimme voimalan takapihalle katsomaan lannoitetta, jota 

laitos on tuottanut biokaasun yhteydessä.  

 

Lisäksi näimme astioita, joihin prosessissa syntynyttä jätettä varastoidaan. Pääsimme 

myös katsomaan laitoksen valvomoa. Prosesseja seurattiin jatkuvasti tietokoneiden 

ruuduilta, jos jotta ongelmiin pystyttiin puuttumaan nopeasti. Tietokoneilla tarkkailtiin 

koko laitosta ja sen eri osia samoin kuin lämpötiloja ja raaka-aineiden saapumista. 

Työntekijät myös kertoivat esimerkkejä, miten erilaisissa vaara- tai ongelmatilanteissa 

toimitaan. 

 

4.10.6 Peltobiomassat 

Peltobiomassoista saadaan tuotettua biopolttoaineita ja biokaasua. Tärkkelys- ja 

sokeripitoisista kasveista saadaan mm. bioetanolia, öljypitoisista kasveista syntyy 

kasviöljyä ja rypsistä voidaan valmistaa biodieseliä. Suomessa peltobiomassojen 

käyttäminen energiantuotannossa on toistaiseksi ollut melko vähäistä, koska niitä on 

hyödynnetty vain isoissa voimalaitoksissa. (Motiva 2014b.) 

 

Peltobiomassoilla käsitetään lyhytkiertoviljelyllä kasvatettuja puuvartisia kasveja. Myös 

hamppu, ruokohelpi ja öljykasvit ja viljakasvien osat kuten olki lasketaan 

peltobiomassoihin. Niistä voidaan jalostaa nestemäisiä tai kiinteitä biopolttoaineita, tai 

ne voidaan käyttää sellaisenaan. Suotuisia kasvupaikkoja kasveille on mm. kesannoilla, 

entisillä tuotantosoilla tai elintarviketuotannosta vapautuneilla erilaisilla pelloilla. 

Suomen merkittävin peltoenergiakasvi on ruokohelpi, jonka tuotantoala oli vuonna 

2013 kokonaisuudessaan noin 8 500 hehtaaria. (Motiva 2014b.) 
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4.10.7 Bioenergiaan sijoittaminen 

1980-luvun alkupuolella osakesijoittaminen oli suosiossa ja metsää vältettiin, mutta 

2000-luvulla tilanne on osittain kääntynyt. Nykyään puutuotanto on tuottojen suhteen 

kolmannella sijalla heti sijoitusasuntojen ja valtion obligaatioiden jälkeen. Paras kausi 

metsänomistajan kannalta oli vuosina 1993–2005, jonka aikana puutuotannosta pystyi 

saamaan viiden prosentin reaalikoron. Vuosi 2010 oli myös hyvä vuosi, jolloin 

metsäteollisuuden osakkeille saattoi saada 50 prosentin nimellistuoton. Samaan aikaan 

osakkeilla sai keskimäärin tuottoa 21 prosenttia ja puutuotannolla 13 prosenttia. Jos 

metsäteollisuuden osakkeita tarkastellaan pidemmällä ajanjaksolla, ovat ne tuottaneet 

hieman keskimääräistä pörssiosakkeiden tuottoa heikommin. (Maaseudun Tulevaisuus 

2011.) 

 

Suomessa on jo paljon yrityksiä, jotka ovat jollain tavalla mukana bioenergia-alalla. 

Fortum ja Neste Oil ovat mukana bioenergia-alalla biopolttoaineillaan. Muita alalla 

toimivia yhtiöitä ovat mm. UPM-Kymmene, Outotec , Stora Enso, Metso ja Pöyry. 

Bioenergia-alasta kiinnostuneille sijoittajille on tarjolla useita vaihtoehtoja. (FIM 2014c.) 

 

Cleantech Invest -yritys sijoittaa uusiutuvaan energiaan, kuten mm. bioenergiayrityksiin 

jollaisia ovat mm. Metgen Oy sekä BT Wood. Metgen Oy valmistaa entsyymejä, joiden 

avulla saadaan aikaan energiasäästöjä biopolttoaineteollisuudessa ja metsäteollisuudessa. 

BT Wood kehittää teollisuudelle puunsuojakemikaaleja, jota on esim. palonsuojausaine. 

Kysyntää yritykselle tuo kiristyvä ympäristölainsäädäntö. (Cleantech Invest 2014.) 

 

Yksityishenkilön on mahdollista sijoittaa osakkeisiin erilaisten välikäsien kautta, joita 

ovat mm. kaikki pankit ja erilaiset rahastot. Pankeissa arvo-osuustilin pitäminen on 

yleensä maksullista, ja osakekauppaa koskevia päätöksiä varten täytyy alussa sopia 

tapaaminen sijoitusneuvojan kanssa. Pankkien välityksellä on mahdollista ostaa sekä 

kotimaisia että ulkomaisia osakkeita. (TalousSuomi 2014.) 

 

Nordnet on yritys, johon yksityissijoittaja voi avata oman arvo-osuustilin maksutta. 

Osakekaupan voi myös aloittaa saman tien eikä osakkeiden säilytyksestä peritä 

kuukausimaksuja. Kaupankäyntikulut ovat min. 3 euroa/osakeosto. Nordnet tarjoaa 
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osakekauppojen lisäksi muutakin palvelua kuten  sijoitusaiheisia blogeja sekä 

perustietoa osakesäästämistä. Nordnetin kautta voi ostaa myös ulkomaisia osakkeita. 

(TalousSuomi 2014.) 

 

FIM on suomalainen sijoituspalveluyritys, jonka kautta yksityissijoittajat voivat 

investoida mm. osakkeisiin. Elokuussa 2013 FIMistä tuli osa suomalaista S-Pankkia. 

Asiakkaan täytyy ensin luoda yhtiöön oma arvo-osuustili, jonka jälkeen voi ostaa 

osakkeita joko suoraan itse tai meklarin välityksellä. (FIM 2014b & FIM 2014c.) 

 

OP:n kautta on mahdollista sijoittaa kahteen erilaiseen rahastoon, jotka sijoittavat 

ilmastonmuutosta vastaan taisteleviin yrityksiin. Rahastojen tarjoamat yritykset ovat 

mukana mm. tuulivoimassa, aurinkoenergiassa, vesivoimassa ja biomassassa. Rahastoja 

on kaksi, A ja B, joista sijoittaja voi valita itselleen sopivamman tai sijoittaa molempiin. 

Tuottoa A rahastolle on kertynyt vuodessa 14,28 prosenttia ja rahasto B:lle tuottoa 

kertyi vuodessa 14,25 prosenttia. (OP 2014a; OP 2014b.) 

 

Kuvio 17. OP-Ilmasto A:n koko tuotto historia. (OP 2014a.) 
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Kuvio 18. OP-Ilmasto B:n koko tuotto historia. (OP 2014b.) 

 

4.10.8 Bioenergian tulevaisuus 

Cleantech ja biotalous voivat tulevaisuudessa olla kasvualoja Suomessa, ja arvioiden 

mukaan  biotaloudella on mahdollisuus tuplata arvonsa vuoteen 2030 mennessä. 

Lainsäädäntö tukee niin biotalouden kuin cleantechin kasvua, jota pyritään edistämään 

esim. tehokkuustavoitteilla, karsimalla ympäristölle haitallisia tukia sekä panostamalla 

tutkimuksiin ja tuotekehitykseen. Myös Suomen hallituksen tekemät päätökset voivat 

vaikuttaa paljon biotalouden tulevaisuuden näkymiin. (KEMIA 2014b, 12.) 

 

Biopolttoaineiden käytön on arvioitu lisääntyvän tulevaisuudessa, sillä kulkuneuvoja 

kehitetään jatkuvasti siihen suuntaan. Etanolilla sekä metanolilla voidaan korvata 

bensiini ja biodiesel taas korvaa tavallisen dieselin. Suomessa on myös käynnistynyt 

tehdashankkeita suomalaisen etanolin luomiseksi, sillä sen hinta on noussut. 

(Tilastokeskus 2007.) 

 

Tulevaisuudessa bioenergian tuotantoa pitää vielä tehostaa, mikä tarkoittaa mm. raaka-

aineiden muuttamista tiheämmäksi,  jolloin raaka-aineita on helpompi kuljettaa ja 

varastoida. Myös sertifiointi- ja kauppajärjestelmä voi parantaa bioenergian asemaa 

markkinoilla. (Vattenfall 2014b.) 

 

Vuonna 2013 Bioenergia ry:n jäsenille tehtiin kysely siitä, kuinka monta prosenttia alan 

yrityksistä uskoo taloudellisen tilanteen parantuvan sinä vuonna. 45 prosenttia 
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vastanneista edustajista oli positiivisia tulevaisuuden suhteen, ja 40 prosenttia 

edustajista uskoo tilanteen pysyvän samana. Alalla eletään myös epävarmuuden aikaa 

investointien kannalta. Bioenergian tukien epävarmuus ja lupien vaikea saaminen voivat 

vaikeuttaa hankkeita ja niiden prosesseja. Tukipolitiikan kehittymistä on myös vaikeaa 

ennustaa, ja ympäristöllisistä muutoksista on hankalaa pysyä ajan tasalla. (Etelä-Suomen 

Sanomat 2013.) 
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5 Haastattelut 

Haastattelin työhöni yhteensä neljää henkilöä, joista kaksi työskentelee samassa 

yrityksessä. Mukana olevat yritykset ovat Taaleritehdas, United Bankers ja SEB. 

Tarkoituksena oli hakea erityyppisiä asiantuntijoita, jotta vastauksista saataisiin 

mahdollisimman monipuoliset. Taaleritehtaalta haastattelin Taamir Fareedia ja Tero 

Luomaa. Fareed on yrityksessä tuulienergian johtaja, ja Luoma on bioenergian 

sijoitusjohtaja. Taaleritehtaan asiantuntijoilta hain kahta eri näkökulmaa 

opinnäytetyöhöni. 

 

United Bankersista haastattelin toimitusjohtaja Mikael Beckiä, joka on mukana UB 

Nordic Forest Fund rahaston toiminnassa. Beckin kautta sain tietoa bioenergiasta, 

mutta erityisesti metsäalaan liittyen. Näin ollen hänen vastauksensa eroavat 

Taaleritehtaan Luoman vastauksista. SEB:stä haastattelin Senior Transaction 

Managerina toimivaa Pekka Jokimiestä, joka on yrityksessä perehtynyt 

tuulivoimahankkeiden rahoituspuoleen. Hän toi haastatteluihin erilaisen näkökulman 

rahoituksen kannalta. 

 

Haastattelut toteutettiin sähköisesti niin, että jokaiselle haastateltavalle lähetettiin pohja, 

joka sisälsi heille suunnatut kysymykset. Pohjissa on olemassa punainen lanka, mutta 

koska haastateltavien työnkuvat olivat erilaisia, kysymyksiä muokattiin osittain.  

Taaleritehtaan asiantuntijoille esitetyt kysymykset olivat melkein identtiset. 

 

5.1 Taaleritehdas 

Taaleritehtaan asiantuntijoiden kysymykset olivat identtiset ja koskivat samoja asioita. 

Koska toinen haastateltavista oli tuulivoiman (Taamir Fareed) ja toinen bioenergian 

(Tero Luoma) asiantuntija, olivat vastaukset hieman erilaisia toisistaan. Molemmat 

osasivat tuoda esiin tärkeitä ja ajankohtaisia näkökulmia sekä jakaa näkemyksiä 

tulevaisuudesta. 
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5.1.1 Taamir Fareed ja Tero Luoma 

Molemmat haastateltavat antoivan selkeän aikajanan yrityksensä projekteille. Kumpikin 

osapuoli kertoo jo toteutuneista projekteista, ja samalla valotettiin myös tulevia 

hankkeita ja niiden kokoa. Taaleritehtaalla näyttää olevan enemmän projekteja 

tuulivoimaan liittyen, mutta myös bioenergiaprojektien määrä on kasvussa. Hankkeiden 

sijainneista selviää, että voimaloita on sijoitettu eri puolelle Suomea. Kävi myös ilmi, 

että eräs biokaasuteknologiayritys on isossa roolissa mukana bioenergian hankkeissa. 

Lisäksi tiedot tuulivoiman laitosten koosta antavat selkeän kuvan siitä, kuinka 

tehokkaita rakennetut ja rakenteilla olevat voimalat oikein ovat. 

 

“Taaleritehtaalla on kaksi tuulipuistoa valmiina tuotannossa ja kaksi 

tuulipuistoa rakenteilla. Honkajoen tuulipuisto koostuu yhdeksästä 

tuulivoimalasta joiden yhteenlaskettu teho on 21,6 MW ja vuosituotanto 

n. 65 GWh. Iissä Nybyn tuulipuistossa on toiminnassa kahdeksan 

tuulivoimalan tuulipuisto jonka kokonaisteho on 19,2 MW ja sen 

vuosituotantoarvio on n. 62 GWh. Iin Nybyn tuulipuiston viereen on 

parhaillaan rakenteillaMyllykankaan tuulipuisto, jonne rakentuu 19 

voimalaa. Myllykankaan tuotantoteho on 45,6 MW ja sen 

vuosituotantoarvio on n. 142 GWh. Neljäs tuulipuistokohteemme on 

Pajukosken tuulipuisto Ylivieskassa. Tuulipuistoon on rakenteilla 9 

voimalaa, joista Taaleritehtaan tuulitehdas omistaa 7 voimalaa. Kyseisten 7 

voimalan tuotantoteho on yhteensä 23,1 MW ja niiden vuosituotanto n. 

70 GWh.” (Fareed, T. 12.11.2014.) 

 

“Taaleritehtaalla on Biotehdas-pääomarahasto, jonka tehtävänä on 

rakentaa Suomeen valtakunnallisesti toimiva biokaasulaitosten verkosto. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahasto omistaa Vampulassa toimivan 

biokaasulaitoksen, joka on toiminut vuodesta 2010 ja on rakentanut kolme 

uutta laitosta Suomeen eli Kuopioon, Honkajoelle ja Ouluun. Näiden 

lisäksi on suunnitteilla vielä 1-3 investointipaikkakuntaa. Rahasto omistaa 

myös biokaasuteknologiayritys Watrec Oy:n, joka suunnittelee ja toteuttaa 

laitokset.” (Luoma, T. 12.11.2014.) 
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Sijoittaminen hankkeisiin tapahtuu sekä bioenergiassa että tuulivoimassa samalla tavalla. 

Projekteihin investoivien sijoittajien täytyy olla Taaleritehtaan asiakkaita. Hankkeet 

suljettiin aina, kun tietty määrä tarvittavaa pääomaa oli täyttynyt. Taaleritehtaalla 

ensimmäinen tuulivoimahanke sulkeutui hyvinkin nopeasti johtuen isosta kysynnästä, ja 

sama tapahtui ensimmäiselle bioenergiaprojektille. Projekteihin ei pääse mukaan 

pienellä pääomalla, vaan sijoituksen on oltava melko suuri. 

 

“Taaleritehtaan tuulitehdas on rahasto, jonne Taaleritehtaan asiakkaat 

voivat sijoittaa varojaan. Taaleritehtaan ensimmäinen tuulivoimarahasto 

lanseerattiin 8.12.2010 ja suuren kysynnän vuoksi rahasto jouduttiin 

sulkemaan välittömästi tammikuun lopussa 2011. Taaleritehdas lanseerasi 

toisen tuulivoimarahaston kesällä 2014 ja se sulkeutui lokakuussa 2014.” 

(Fareed, T. 12.11.2014.) 

 

“Taaleritehdas tarjosi asiakkailleen mahdollisuutta sijoittaa Biotehdas-

rahastoon vuonna 2012. Rahasto tuli lyhyessä ajassa täyteen sijoituksia. 

Täten tällä hetkellä ainoa tapa päästä mukaan sijoittamaan näihin 

kohteisiin on se, että joku nykyisistä osuudenomistajista myy 

omistuksensa. Rahaston sijoittajat omistavat Biotehdas-ketjun 

kokonaisuudessaan eli kaikki Suomeen tehtävät laitokset ja niiden 

liiketoiminnan. Pienin sijoitettava summa, jolla pääsi mukaan rahastoon oli  

100 000 e.” (Luoma, T. 12.11.2014.) 

 

Sijoituskohteiden tuotto on bioenergiassa korkeampi verrattuna vaikka arvopapereihin. 

Tuulivoimalla tavoitellaan vuosittain n. 10 prosentin tuottoa sijoitetulle omalle 

pääomalle. Tuulivoiman toiminnassa on mukana paljon erilaisia riskejä, kuten mm. 

alueiden tuulisuus, teknologia, vieras pääoma ja kustannusten ylittyminen sekä niiden 

syntymiseen vaikuttavia tekijöitä. On tärkeää ymmärtää riskejä ja ottaa niistä selvää, 

jotta ne voidaan minimoida mahdollisimman hyvin. Riski-tuotto suhde on mahdollista 

pitää hyvässä tasapainossa hankkeissa, kun sen toteuttajat ovat kokeneita ammattilaisia. 
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“Rahaston tavoiteltu vuosituotto on n. 10% sijoitetulle omalle pääomalle. 

Merkittävimpiä riskejä tuulivoimainvestoinneissa ovat luonnollisesti alueen 

tuulisuus, joka määrää vuosittaisen tuotannon. Tuulisuus vaihtelee 

merkittävästi kuukausittain ja vuosittain. Muita riskejä ovat luonnollisesti 

tuulivoimaloiden teknologiset riskit, vieraan pääoman riskit sekä 

rakentamisen kustannusten ylittymisenriskit. Riskejä voidaan minimoida 

osaavalla ja ammattitaitoisella toiminnalla sekä oikeilla teknologisilla 

valinnoilla. Ammattimaisesti hoidetuilla tuulivoimainvestoille riski-tuotto 

suhde saadaan hyväksi.” (Fareed, T. 12.11.2014.) 

 

“Rahaston tuottotavoite on liikesalaisuus, joka on kerrottu rahaston 

sijoittajille sijoituspäätöstä tehtäessä. Yleisesti voin todeta, että rahaston 

tuottotavoite on korkeampi kuin yleisempien arvopapereiden tuotto-

odotus.” (Luoma, T. 12.11.2014.) 

 

Bioenergialla ja tuulivoimalla on molemmilla paljon erilaisia haasteita, jotka voivat 

vaikeuttaa niiden etenemistä. Kumpikin asiantuntija osasi kertoa haasteista laajasti ja 

monipuolisesti. Ongelmia saattavat aiheuttaa mm. juridiset seikat, ihmisten mielipiteet 

ja julkinen sektori. Sijoittajan on hyvä olla perillä mahdollisista hankkeisiin liittyvistä 

haasteita. Asiantuntijat saivat luotua hyvin realistisen kuvan kaikesta, mitä voi tulla 

eteen ja tapahtua. Molemmissa energiamuodoissa on haasteita, jotkut toiset niistä hyvin 

samankaltaisia.  

 

“Tuulivoima on uusi energiantuotantomuoto Suomessa ja se herättää 

paljon keskustelua ja ennakkoluuloja. Merkittävin haaste tuulivoimalla on 

Suomessa ollut tuulivoimahankkeiden luvitusprosessien monimutkaisuus 

ja puuttuvat selkeät ohjeistukset lupaprosessien eteenpäin viemiseksi. 

Ihmisten ennakkoluuloja lisäävät merkittävästi virheellinen negatiivinen 

uutisointi, joka on lähes päivittäistä.  Ihmisten asenteet ja virheelliset 

käsitykset tuulivoimasta ovat kuitenkin muuttumassa lisääntyvät oikean 

tiedon ja aitojen kokemuksien myötä.” (Fareed, T. 12.11.2014.) 
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“Suurin haaste on saada laitoksen rakentamiseen vaadittavat luvat 

sopivassa aikataulussa. Valitettavasti Suomessa luvan saamiseen menee 2-3 

vuotta, joka on investoijan kannalta aivan liian pitkä aika. Lisäksi alhainen 

valituskynnys vaikeuttaa asioita. Toisena tärkeänä tekijänä on saada 

hankittua riittävän laaja raaka-ainevirta laitokselle eli saatava sopimuksia 

orgaanisen jätteen käsittelystä sopivaan hintaan. Yleisesti sanoen julkisen 

sektorin päätöksenteon hitaus on osoittautunut merkittävimmäksi 

haasteeksi investointisuunnitelman toteuttamiselle.” (Luoma, T. 

12.11.2014.) 

 

Lopuksi haastateltavat analysoivat sitä, miltä tulevaisuus heidän mielestään näyttää 

tuulivoiman ja bioenergian kannalta. Molemmilla asiantuntijoilla oli asiasta selkeä 

näkemys ja käsitys, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kumpikin asiantuntija tuo esille 

bioenergian ja tuulivoiman positiivisia vaikutuksia ja potentiaalia. Haastateltavat ovat 

sitä mieltä, että tulevaisuus näyttää kokonaisuudessaan hyvältä. Vastauksista käy myös 

ilmi, että asiantuntijoilla on konkreettisia esimerkkejä ja paljon tietoa tulevaisuuteen 

liittyen. 

 

“Tuulivoiman tulevaisuus Suomessa näyttää hyvältä. EU:n energia- ja 

ilmastotavoitteiden mukaisesti Suomi on sitoutunut lisäämään 

tuulivoimatuotantoa n. 1000 tuulivoimalaan vuoteen 2020 mennessä. 

Myös tuulivoiman lisäämistä vuoteen 2025 ja 2030 on suunniteltu, mutta 

sitovia tavoitteita ei ole vielä muodostettu. Tuulivoima on tulevaisuudessa 

merkittävä sähköntuotantomuoto Suomessa sillä tullaan tuottamaan 

vuonna 2020 n. 6-7% Suomen sähkönkulutuksesta ja vastaavasti n. 9 % 

sähkönkulutuksesta vuonna 2025. Suomessa on merkittävä potentiaali 

tuulivoiman lisäämiselle myös noiden tavoitteiden jälkeen. Tuulivoima 

tuleekin työllistämään yhä useampia ihmisiä Suomessa lähivuosina ja 

tuulivoiman luomat mahdollisuudet tulee Suomessa hyödyntää 

mahdollisimman tehokkaasti.” (Fareed, T. 12.11.2014.) 

 

“Varsin hyvältä. Suomessa astuu voimaan 2016 orgaanisen jätteen 

kaatopaikkakielto, jonka myötä näille jätejakeille on löydettävä uusia 
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käsittelytapoja. Biokaasulaitokset vastaavat tähän tarpeeseen ja ovat 

parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa BAT (eng. Best Available 

Technology status). Sekä Suomessa että maailmalla biokaasumarkkinoilla 

on voimakas kasvuvaihe ja laitoksia rakennetaan useassa maassa. 

Esimerkiksi Iso-Britanniassa tehdään vastaavanlaista ketjua kuin 

Suomessa. Biokaasu uusiutuvan energian muotona on monikäyttöinen, ja 

on nähtävissä esimerkiksi liikennebiokaasun kysynnän kehittyminen, joten 

sekä jätehuollon näkökulmasta että energiatuotannon näkökulmasta 

bioenergian, ja erityisesti biokaasun tulevaisuus näyttää varsin hyvältä.” 

(Luoma, T. 12.11.2014.)  

 

Loppupäätelmänä haastatteluista on se, että molemmat energiamuodot ovat hyviä 

sijoituskohteita, mutta niihin liittyy tiettyjä riskejä ja haasteita, jotka täytyy ottaa 

huomioon. Tulevaisuus voi tuoda tullessaan erilaisia muutoksia, mutta tällä hetkellä 

tilanne näyttää asiantuntijoiden mielestä melko positiivisilta. Tuulivoiman ja 

bioenergian käyttö tulee lisääntymään vuosien mittaan selvästi nykypäivään verrattuna. 

 

5.2 SEB 

Koska SEB:n haastateltava on enemmän asiantuntija tuulivoiman rahoituksen kannalta, 

olivat hänelle suunnatut kysymykset rahoituspainotteisia. Erilainen perspektiivi antoi 

enemmän monipuolisuutta haastattelujen kokonaisuudelle. 

 

5.2.1 Pekka Jokimies 

Rahoitusasiantuntijana toimivalla Jokimiehellä on alalta paljon kokemusta, ja hänelle on 

ehtinyt kertyä paljon projekteja alalla. Hankkeiden monipuolisuus tuo lisää arvoa hänen 

osaamiselleen. Tuulivoimahankkeissa Jokimies on mukana mm. Suomen projektien 

rahoitusjärjestelyissä. Hankkeiden rahoitus tapahtuu vieraan ja oman pääoman kautta. 

Vieraaseen pääomaan liittyy paljon asioita, jotka on hyvä huomioida hankkeiden 

suunnittelussa. Jos projektiin otetaan lainaa pankista, täytyy ensimmäiseksi selvittää 

erilaiset ehdot  ja mahdolliset rajoitukset.  
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“Laajasti ottaen kokemuspiiriini kuuluu projekteja n. 25 vuoden ajalta 

seuraavilta sektoreilta: metsäteollisuus, energia, konepajateollisuus, 

laivanrakennus sekä infrastruktuurin ja kiinteistöjen rakentaminen 

Tuulivoimasektorilla olen ollut mukana SEB:in rahoittamissa projekteissa 

Suomessa.” (Jokimies, P. 13.11.2014.) 

 

“Rahoitus koostuu oman ja vieraan pääoman osuuksista ja vieraan 

pääoman järjestäjä yleensä edellyttää tiettyä minimi omaa pääomaa 

projekteille. Vieras pääoma on tyypillisesti pankin järjestämää 

projektilainaa, jonka vakuutena ovat projektin koko omaisuus ja lainan 

ehdot on räätälöity projektin kassavirtoihin sopiviksi. Lainan ehdot 

sisältävät myös erilaisia rajoituksia koskien lisävelanottoa, osingonjakoa, 

investointeja ym. rahankäyttöä.” (Jokimies, P. 13.11.2014.) 

 

Hankkeiden rahoittamisessa riski-tuottosuhde on riippuvainen monista asioita. Jos 

rahoitusta otetaan esim. pankista, se määrittelee riskitason. Yleensä pankkien asettamat 

riski-tuotto suhteet ovat melko vakioita. Pankkien välillä voi myös olla erojariippuen 

siitä, miltä tasolta riski-tuotto suhdetta tarkastellaan. Voidaan siis todeta, että monet 

tekijät vaikuttavat riski-tuotto suhteen syntymiseen.  

 

“Viranomaissäännösten mukaisesti pankki määrittelee kaikille projekteille 

riskiluokan joka puolestaan määrittelee kuinka paljon pankki joutuu 

allokoimaan omaa pääomaa lainajärjestelylle, joka puolestaan määrittelee 

pitkälti asiakkaalta laskutettavan lainamarginaalin. Lähtökohtaisesti pankin 

tavoitteellinen riski-tuotto –suhde on suhteellisen vakio, mutta 

markkinatilanteesta ja kilpailusta riippuen vaihtelee tapauskohtaisesti, 

kuitenkin tietyn (pankkikohtaisen) minimitason säilyttäen. Eroja pankkien 

välillä tulee myös siitä, että katsotaanko riski-tuotto suhdetta 

transaktiotasolla vai asiakastasolla (kaikki asiakkaalta saadut tai 

tulevaisuudessa saatavat tuotot huomioiden).” (Jokimies, P. 13.11.2014.) 

 

Kun jokin hanke saadaan lopulta käyntiin, koko prosess ivoi sisältää jopa yli kymmenen 

eri vaihetta. Jokimies antoi vastauksessaan yhden esimerkkiprojektin, jonka aikajana voi 
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olla jotain 2 kk - 12 kk väliltä. Kuva antaa selkeän käsityksen siitä, mitä vaiheita prosessi 

kokonaisuudessaan kattaa. Projektin kulkua on helppo seurata viikkotasolla ja nähdä 

kuinka paljon aikaa eri vaiheet vievät. 

 

“Tässä esimerkkinä erään projektin prosessi ja aikataulu. Koko prosessin kesto 

vaihtelee projektikohtaisesti ollen 2 kk - 12 kk.” (Jokimies, P. 13.11.2014.) 

 

 

Kuivo 19. Esimerkki prosessin eri vaiheista. (Jokimies, P. 13.11.2014.) 

 

Myös Jokimiehellä on positiivinen näkemys tuulivoiman tulevaisuudesta, tosin 

rahoituksen kannalta. Vastauksesta käy ilmi, että työssä aikaisemmin mainittu 

syöttötariffijärjestelmä on Jokimiehen mielestä oleellisessa roolissa tulevaisuutta 

ajatellen. Myös Suomen sijainnilla, säännöksillä ja viranomaiskäytännöillä on positiivista 

vaikutusta tulevaisuudessa. Lisäksi Jokimies painotti Suomen sijaintia edulliseksi 

projektien, rahoittajien ja sijoittajien näkökulmasta.  

 

“Tuulivoimarahoituksen kannalta myönteisiä asioita Suomessa ovat: 

 Luotettaviksi ja läpinäkyviksi koetut säännökset  ja 

viranomaiskäytännöt 

 Vahva poliittinen tuki uusiutuvalle energialle; eurooppalaisessa 

vertailussa Suomi nähdään (vielä) taloudeltaan vahvana maana 

 Atraktiivinen syöttötariffijärjestelmä 
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Em. syistä Suomi on kiinnostava maa projektinkehittäjille, sijoittajille ja 

rahoittajille ja rahoituksen saatavuuden (koskien sekä omaa että vierasta 

pääomaa) ei odoteta muodostuvan ongelmaksi lähivuosien aikana, 

edellyttäen tietysti että rahoitettavat projektit täyttävät tietyt 

minimivaatimukset mm. tuuliolosuhteiden ym. menestystekijöiden osalta.” 

(Jokimies, P. 13.11.2014.) 

 

Kokonaisuudessaan Jokimies sai vastauksillaan tuotua esiin huomioitavia asioita 

prosesseissa ja rahoituksessa. Hänen monipuolinen asiantuntemuksensa toi painoarvoa 

vastauksiin ja antoi paljon tarkempaa tietoa sijoittajalle siitä, miten hankkeiden rahoitus 

järjestyy, esimerkkikuvio projektin  prosessien vaiheista auttaa sijoittajaa huomioimaan 

erilaiset vaiheet paremmin. Myös näkemys tulevaisuudesta voi lisätä sijoittajien 

luottamusta investoida alaan. 

 

5.3 United Bankers 

United Bankersin haastateteltava henkilö on yrityksessä tällä hetkellä yksi metsäalan 

asiantuntijoista. Beckillä on kokemusta metsäalan lisäksi johto-, sijoitus- ja 

analyysitehtävistä. Metsäalan haastattelukysymykset tuovat hyvää vastapainoa 

aikaisemmin käsitellyille tuuliaiheisille haastattelukysymyksille.  

 

5.3.1 Mikael Beck 

Nordic Forest Fund on pääomarahasto, jonka sijoituskohteena ovat Keski-Suomen 

metsätilat Kokkola-Joensuu akselilla. Mentsätilojen hankinnasta vastaa Forestor Oy 

yritys. Minimisijoitusaika rahastoon on 10 vuotta. Sijoittajalle rahasto tarjoaa loistavan 

suojan inflaatiolta. (United Bankers Oyj 2014, Dia 6 & 11.) 

 

” Suomen metsään sijoittava Ky muotoinen rahasto.” (Beck, M. 

24.11.2014.) 

 

United Bankersin rahasto sulkeutuu lopullisesti marraskuun lopulla 2014, ja siihen voi 

sijoittaa 100 000 euron minimipääomasijoituksella. (United Bankers Oyj 2014, Dia 6.) 
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” 100.000 minimisijoitus, rahasto sulkeutuu tällä viikolla.” (Beck, M. 

24.11.2014.) 

 

Rahaston matalaa riskitasoa voi verrata yrityslainojen riskitasoon. Tuotto-odotus 

rahastolle on 7-10 % p.a ja inflaatio +5-7 %. Sijoituksen tuotto on parempaa kuin 

asunto- ja korkosijoituksissa. Kokonaistuotto koostuu kolmesta osa-alueesta: 

hakkuutuloista, metsämaan hinnanmuutoksista ja puuston arvonmuutosta. (United 

Bankers Oyj 2014, Dia 5, 6 & 7.) 

 

” Erittäin hyvä, riski on matalan yrityslainojen riskitasoa ja tuotto-odotus 

7-10 % p.a., lähes osakemarkkinoiden tasoa.” (Beck, M. 24.11.2014.) 

Kuvio 20. Metsämaan hinnan kehitys vuosilta 1998-2013. (United Bankers 2014.) 

 

Beck kuvaa metsäalan talouden haasteiden johtuvan pääasiassa peperiteollisuuden 

alasajosta. Innovatiisisuus mekaanisella puolella ja puun laatu ovat toisia haasteita. jotka 

Beck mainitsee. Puun ekologinen kehitys ja käyttömukavuus ovat ominaisuuksia, jotka 

lisäävät puun kysyntää. Tämä voi vaikeuttaa laadukkaan puun saamista. (United 

Bankers Oyj 2014, Dia 9.) 

  

” Metsätalouden haasteet ovat liittyneet enemmän paperiteollisuuden 

alasajoon, joka on loppupeleissä erittäin pieni osa puun käyttöä. Muutoin 
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haasteita ovat mekaanisen puolen innovatiivisuus ja puun laatu.” (Beck, 

M. 24.11.2014.) 

 

Beck on hyvin positiivinen metsä-alan tulevaisuudesta. Hän uskoo että tukkipuun 

kysnyntä tulee kasvamaan tasaista vaiuhtia tulevaisuudessa. Beck myös uskoo, että 

Suomella on hyvä asema markkinoilla ja kilpailussa kysynnän kasvaessa. Hyvän 

kilpailijan Suomesta tekee se, että tukkipuu ja metsämaa ovat hinnaltaa edullisia. Hyvät 

tieyhteydet ja tukkipuun monipuolisuus lisäävät Suomen potentiaalia 

metsämarkkinoilla. (United Bankers Oyj 2014, Dia 8.) 

 

” Metsäsektorin tilanne näytää positiiviselta, hyvälaatuisen tukkipuun 

kysyntä kasvaa maailmalla tasaisesti ja Suomen kilpailuasema on tässä 

hyvä.” (Beck, M. 24.11.2014.) 

 

Kokonaisuudessaan Beck toi vastauksillaan esiin hyviä pointteja ja asioita, jotka voivat 

tapahtua jo lähitulevaisuudessa. Beckin kokemus antaa painoarvoa vastauksiin, ja lisää 

sijoittajan luottamusta rahastoon sijoittamiseen. Metsäpuolen vastaukset Beckiltä toivat 

hyvää tasapainoa aikaisemmin käsitellylle bioenergian haastattelulle.  

 

6 Johtopäätökset 

Työni tavoitteena oli selvittää sijoittajan näkökulmasta, minkälaisia sijoituskohteita 

tuulivoima ja bioenergia ovat. Sijoittajan silmin katsottuna molemmilla uusiutuvan 

energian muodoilla on huomattavaa potentiaalia Suomen markkinoilla ja paljon 

annettavaa sijoitusmielessä. Kumpikin sijoituskohde tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden 

investoida tuulivoimaan ja bioenergiaan hyvällä tuotto-odotuksella ja matalalla 

riskitasolla. Syöttötariffijärjestelmä on suuri syy sijoittaa tuulivoimaan ja bioenergiaan 

nyt, koska se tuo tukea näille uusiutuvan energian muodoilla tuotetulle sähkölle. 

 

Sijoittajalle on olemassa useita vaihtoehtoja miten bioenergiaan ja tuulivoimaan voi 

sijoittaa. Erilaiset rahastot ja pörssiosakkeet ovat yksinkertaisimmat keinot sijoittajalle 

investoida. Jos sijoittaja haluaa investoida rahastoon, on niiden kautta mahdollista 

päästä mukaan erilaisiin hankkeisiin. Pörssin kautta sijoittaja voi investoida suoraan 
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tuulivoima tai bioenergia yrityksiin. Markinoilla on myös olemassa piilotuulivoima ja –

bioenergia yhtiöitä, jotka ovat osittain mukana uusiutuvan energian toiminnoissa. 

 

Suomessa on tällä hetkellä käynnissä monia eri bioenergian ja tuulivoiman hankkeita. 

Suurin ajankohtaisin tuulivoimaprojekti tällä hetkellä on Taaleritehtaan ja Loite 

Energian yhdessä toteuttama 350 miljoonan euron tuulipuisto kokonaisuus. Projekti 

koostuu pienemmistä hankkeista jotka Taaleritehdas osti omistamalleen Tuulitehdas II 

Ky:lle. Bioenergian suurin hanke tällä hetkellä Suomessa on Metsä Groupiin kuuluvan 

Metsä Fibren investointi Äänekoskelle. Hanke koskee edistyksellistä biotuotetehdasta, 

jossa voitaisiin tuottaa sellun lisäksi biotuotteita. Jos investointi toteutuu, se tulee 

olemaan hyvin suuri edistys askel bioenergialle Suomessa. 

 

Tuulivoiman ja bioenergian tulevaisuus näyttää tällä hetkellä positiiviselta. Molemmilla 

sijoituskohteilla on tukena ja apuna syöttötariffijärjestelmä. Kummallakin kohteella on 

mahdollisuus tuoda Suomeen tulevaisuudessa lisää työpaikkoja ja lisätä esim. 

bioenergian erilaisten tuotteiden vientiä ulkomaille. Tällä hetkellä hankkeille on paljon 

kysyntää ja uusiutuvan energian ala on yleistymässä jatkuvasti. Nopesti kehittyvä 

teknologia parantaa tuulivoimaloiden tehoja sekä bioenergian tuotteiden tuotantoa ja 

varastointia.  

 

Vuodelle 2020 asetetut ympäristötavoitteet voivat myös toteutua odotetusti, jos 

uusiutuvan energian kehitys jatkuu hyvällä menestyksellä. Biopolttoaineiden käyttö 

liikenteessä ja ajoneuvoissa tulee myös lisääntymään huomattavasti tulevaisuudessa. 

Biotalouden kasvulla on tulevaisuudessa tukena lainsäädäntö. 

 

6.1 Tuloksien uskottavuus 

Työn tutkimustulokset perustuvat lähteiden määrään ja niiden monipuolisuuteen. 

Perinteisten sijoituskohteiden tietolähteenä käytettiin suurimmaksi osaksi erilaisia 

kirjoja ja jonkin verran Internetlähteitä. Uusiutuvan energian lähteet poikkeavat 

perinteisten sijoituskohteiden lähteistä, koska niissä käytettiin paljon artikkeleita. Osa 

artikkeleista löytyi erilaisista sanomalehdistä, osa alan lehdistä ja osa Internetistä. 
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Varsinkin bioenergiasta oli vaikeaa löytää kirjalähteitä, koska ala on vielä niin tuore 

markkinoilla, ja sama koski osittain myös tuulivoimaa. Artikkeleissa oli kuitenkin se 

hyvä puoli, että ne olivat hyvin ajankohtaisia ja niitä kertyi koko opinnäytetyön aikana 

suuri määrä. Ajankohtien vaihtelu toikin sopivassa tasapainossa vanhempaa ja 

uudempaa tietoa pitkin opinnäytetyön projektia.  

 

Omien lähteideni tueksi haastattelin alan asiantuntijoita eri osa-alueilta. Tämä sai aikaan 

persoonallisia näkökulmia tuulivoimaan ja bioenergiaan. Vastauksien avulla sain myös 

täydennystä jo artikkeleista keräämiini tietoihin. Tutkimukseni ja lähteideni 

tarkoituksena on ollut avartaa sijoittajan näkökulmaa uusiutuvan energian 

sijoitusmuotoihin ja tarjota niitä vaihtoehtoisena sijoituskanavana. Asiantuntijoiden 

avulla sain paremmin luotua selkeän kokonaisuudeen ja mahdollisesti luomaan 

sijoittajallekin positiivista kuvaa uusiutuvan energian sijoitusmuotoja kohtaan.    

 

6.2 Tutkimuksen yhteenveto 

Tutkimuksesta saatujen perusteella voidaan todeta, että tuulivoimalla ja bioenergialla on 

paljon potentiaalia pärjätä nykyisille perinteisille sijoituskohteille Suomessa. 

Bioenergialla ja tuulivoimalla tuotetun sähkön apuna ja tukena on isossa roolissa 

syöttötariffijärjestelmä. Myös jatkuvasti enemmän korostuva ympäristöystävällisyys ajaa 

hyvin uusiutuvan energian mahdollisuuksia menestyä markkinoilla tulevaisuudessa.  

 

Tuloksista ilmenee myös tuulivoiman ja bioenergian kannattavuus, jota kuvastaa 

matalat riksitasot ja hyvät tuotot. Tulevaisuudessa uusiutuvan energian 

sijoituskohteiden määrä tulee kasvamaan. Tämä antaa tulevaisuudessa sijoittajille 

enemmän mahdollisuuksia allokoida sijoituksiinsa mm. tuulivoimaa ja bioenergiaa 

paremmin. Koska uusiutuvalle energialle on markkinoilla paljon kysyntää, tulee lisää 

alan hankkeita varmasti hyvällä menestyksellä totetutumaan tulevaisuudessa. Sijoittajan 

kannattaa olla itse myös aktiivinen uusien projektien suhteen. Osaan hankkeista päästää 

mukaan olemalla esim. jonkin sijoitusyhtiön asiakas.  

 

Markkinoilla osa perinteisistä sijoituskohteista ei pärjää riski-tuotto suhteellaan 

tuulivoimalle tai bioenergialle. Tällaisia perinteisiä sijoituskohteita ovat mm. 
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kiinteistösijoitukset ja korkopaperit. Tietenkin uusiutuvaan energiaan liittyy paljon 

haasteita, joiden vaikutuksien suuruus vaihtelee. Tuulivoiman haasteita ovat mm. 

puolustusvoimat, voimaloiden melu, lupakäytännöt ja kalliit huollot. Bioenergian 

haasteet koostuvat mm. voimaloiden isoista investoinneista ja niihin saatavista tuista 

sekä logistisista ongelmista. 

 

Tuulivoimalla ja bioenergialla on potentiaalia tuoda paljon lisää työpaikkoja ja viestiä 

Suomeen. Teknologian jatkuva kehittäminen vaikuttaa ketjureatkion tavoin myös esim. 

bioenergian erilaisiin tuotteisiin ja niiden laatuun. Bioenergian apuna on myös 

lainsäädäntö ja EU:lta saatava investointituki   

 

6.3 Haastattelujen yhteenveto 

Kaikkien haastateltavien yritykset ovat tekemisissä tuulivoiman ja bioenergian parissa 

eri tavalla. Taaleritehtaalla on molemmille uusiutuvan energian muodoille omia 

rahastoja. Näihin sijoittaja voi investoida 100 000 euron minimisijoituksella olemalla 

yrityksen asiakas, ja  jos rahasto ei ole sulkeutunut. Tuulivoimarahaston 10 % tuotto-

odotus on suurempi kuin esim. arvopapereilla. 

 

 SEB taas on mukana suurimmaksi osaksi tuulivoimahankkeissa rahoituksen kannalta. 

Projektien vieras pääoma koostuu yleensä pankista saadusta lainasta, johon voi liittyä 

erilaisia ehtoja koskien esim. uusia lainoja. Hankkeiden pituus vaihtelee 2-12 

kuukauden välillä. United Bankersin kautta sijoittaja voi sijoittaa mm. metsäalan 

pääomarahastoon 100 000 euron minimisijoituksella ja myös jos rahastoa ei ole suljettu. 

United Bankersin metsäalan rahaston tuotto-odotus on 7-10 % p.a, joka on parempaa 

kuin asunto- ja korkosijoituksissa.  

 

Taaleritehtaan Fareed ja Luoma  kertovat rahastojen riskeihin kuuluvan tuulisuus, 

teknologia, kustannukset ja niiden ylittyminen sekä vieras pääoma. SEB:llä riskitaso voi 

vaihdella pankista riippuen, mutta taso säilyy melko vakiona. United Bankersin 

rahaston riskitasoa voi verrata yrityslainoihin. 
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Luoma ja Fareed Taaleritehtaalta pitävät juridisia seikkoja, ihmisten mielipiteitä ja 

julkista sektoria bioenergian ja tuulivoiman suurimpina haasteina. Metsäalalla United 

Bankersin Beck kertoo haasteina olevan paperiteollisuuden alasajo, innovatiivisuus 

mekaanisella puolella sekä puun laatu. Koska hyvä puu on nykyään niin kysyttyä, sen 

saaminen tulee vaikeutumaan.  

 

Tulvaisuudesta kaikilla asiantuntijoilla oli hyvin positiivisia näkökulmia. Fareed uskoo 

tuulivoiman olevan tulevaisuudessa merkittävä sähköntuotantomuoto Suomessa ja sen 

myös sitä kautta työllistävän paljon uusia työntekijöitä. SEB:n Jokimies uskoo 

syöttötariffijärjestelmän, luotettavien säännösten ja viranomaiskäytäntöjen vaikuttavan 

tuulivoiman tulevaisuuteen positiivisesti. Hän pitää lisäksi Suomea vahvana maana ja 

uskoo tuulivoiman saavan vahvasti poltiittista tukea. 

 

Luoma kuvaa bioenergia-alalla olevan tällä hetkellä kasvuvaihe käynnissä. 

Tulevaisuudessa biokaasun kysyntä tulee Luoman mukaan lisääntymään ja korvaamaan 

yhä enemmän fossiilisia polttoaineita. Myös vuonna 2016 voimaan astuva kielto 

orgaanisen jätteen viemisestä kaatopaikoille voi mahdollisesti lisätä jätteiden 

hyödyntämistä biotuotannossa. Metsäalan tulevaisuudessa on odotettavissa tasaista 

kasvua tukkipuun kysynnälle, jossa Suomella on hyvä asema ja paljon potentiaalia. 

Metsämaan hankinta on myös tulevaisuudessa edullista, niin kuin tälläkin hetkellä.  

 

6.4 Loppusanat  

Uusiutuva energia ja bioenergia tarjoavat yrityksille kannattavia 

investointimahdollisuuksia sekä myös yksityisille sijoittajille mielenkiintoisen 

sijoittamisen vaihtoehdon perinteisten sijoitusmuotojen rinnalle. Piensijoittajille helpoin 

kanava ovat alan erilaiset sijoitusrahastot. 

  

Koska EU ja  valtiot ovat  pyrkineet edistämään näille aloille tehtyjä investointeja, ne 

ovat jossain määrin riippuvaisia myönnettyjen tukien jatkumisesta. Investoinneilla on 

siis poliittista riskiä. Esimerkiksi mainittakoon EU:n esitys muuttaa polttoaineiden 

luokittelua mäntyöljyn osalta, mikä heikentäisi UPM:n Lappeenrannan biodieseltehtaan 

kannattavuutta. (Helsingin Sanomat 2014b.)  
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Nykyinen  syöttötariffijärjestelmä tukee tuulivoiman ja bioenergian investointeja. 

Vaikka järjestelmä tulevaisuudessa lakkautettaisiin tai tukea heikennettäisiin, se ei 

varmastikaan lopettaisi uusiutuvan energian investointeja. Kiinnostus tulisi jatkumaan 

hyvin suurella todennäköisyydellä, mutta investointien kannattavuus pitäisi laskea 

silloin vielä tarkemmin. Varsinkin Suomen käyttämätön tuulivoimapotentiaali 

houkuttelee varmasti ulkomaisiakin investoijia edelleen. Biopolttoaineiden kysyntä 

saattaa tulevaisuudessa kasvaa, jos ne kelpuutetaan myös lentoliikenteen polttoaineeksi. 

 

Tekniikan kehittyminen mm. tuulivoimaratkaisuissa tekee investoinneista 

tulevaisuudessa entistä kannattavampia. Australiassa kehitetään parhaillaan 

tuulivoimalamallia, joka toimisi ilman vaihteistoa. Tämä laskisi merkittävästi voimalan 

kokoa ja painoa sekä huoltojen tarvetta samalla kun päästäisiin paljon suurempiin 

tuotantotehoihin. (Science alert 2014.) 

  

Alan houkuttelevuutta edistää myös uudistunut koulutustarjonta. Aalto-yliopistossa 

entinen puunjalostustekniikan koulutusohjelma on nykyisin biotuotetekniikan 

koulutusohjelma, joka perinteisen sellunvalmistuksen lisäksi opettaa biomassan muita 

käyttömuotoja. Alan opintoja tarjoavat myös jotkut Suomen ammattikorkeakoulut. 

(Aalto-yliopisto 2014.) 
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