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EDELLYTYKSISTÄ TI EryI SSA AHVENANMMN MAAKU NTMN RAKENNETTAVI SSA
TUULIVOI MALOI SSA TUOTETUN SÄH KÖN TUOTANTOTU EN KUSTAN N U KS I I N

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry. kiittäå lausuntopyynnöstä. Yhdistys esittää pyydettynä
lausuntonaan yllä mainitun hallituksen esitysluonnoksen johdosta seuraavaa.
Tuulivoimaloille Ahvenanmaan maakunnassa ei manner-Suomesta pitäisi maksaa ehdotetun
kaltaista erityistukea. Tuulivoimahankkeita on Suomessa jo valmisteilla yli 11000 megawatin
veran, joka on täysin riittävä, jotta saavutetaan vuoden 2020 tavoite 2500 megawatin
tuulivoimakapasiteetista. Sen rahoitusta hoidetaan syöttötariffilailla (139612010). Rinnalle eitarvita
nyt esitettyä valtiolle lisää kustannuksia aiheuttavaa uutta lakia.

Tilastokeskuksen ilmoituksen 5.11.2013 mukaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin 41
prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä jo vuonna 2012. Suomen tavoite on, että uusiutuvilla
saadaan 38 % energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien energia!ähteiden
osuus olijo 35 0/o energian loppukulutuksesta vuonna 2012 ja ennakkolaskelman mukaan 37 7o
vuonna 2013, elitavoite ollaan saavuttamassa reilustietuajassa. EU åi myöskään vaadi, että
tarvittava uusiutuva energia pitäisituottaa nimenomaan tuulivoimalla. Suomelle luontaista olisi
bioenergian tehokkaampi hyödyntäminen, minkä lisäksi aurinkoenergia on Suomessa
käytännöllisesti katsoen vielä täysin hyödyntåmätön voimavara.
HE:n luonnoksesta ei ilmene, miten siinä mainitut kolme tuulivoimahanketta ovat valikoituneet
mahdollisen tuen saajiksi. Luonnoksen mukaan kyseisille tuulivoimatoimijoille maksettavasta
tuesta Ahvenanmaan maakunta korvaisiosan takaisin valtiolle. Siten Ahvenanmaan maakunnan
maksuosuudeksi 12 vuoden aikana tulisi noin 18 milj. euroa, jolloin valtion maksuosuus olisi noin
42 mil1. euroa. Lakiluonnoksen 4 §:n 3) kohtaa on perusteltu viittaamalla Talouspoliittisen
ministerivaliokunnan (Ialpon) 11.6.2013 tekemiin Iinjauksiin tuulisähkön edistämisestä
Ahvenanmaalla. Talpon asiakirjat eivät ole kansalaisten saatavissa. Näin ollen epäselväksijää,
mitä esimerkiksi maakunnan maksuosuudesta on tarkemmin sanottu Talpon linjausten kohdassa
4, johon lakiluonnoksen perusteluissa on viitattu. HE:n perustelut eivät ole riittävän selviä.
Uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä koskeva tukijärjestelmä on maakunnan
lainsäädäntövaltaan kuuluva asia ja maakunta voi itse säåtää tuotantotuesta. Tåstä luonnollisesti

seuraa myös vastuu kustannuksista. Ahvenanmaan maakunta voikäyttää esimerkiksi edellä
mainitun 18 milj. euron suuruisen summan itse suoran tuotantotuen maksamiseen sähkön
tuottajille.
Ahvenanmaalla tuuliolosuhteet ovat niin paljon suotuisammat, että mikålituulivoimatoimijat saisivat
maakuntahallituksen antaman oman tuen lisäksi myös manner-Suomesta tukea, sikäläiset toimijat
saisivat suhteellisesti paremman tuoton kuin toimijat muualla maassa.
LisäksiAhvenanmaa saa jo muutoinkin ylivoimaisesti eniten valtion tukea Suomen maakunnista,
mikä selviää Tilastokeskuksen tiedoista.
Katsomme, että Talpon vuoden takainen kanta tuulivoiman edistämistavasta Ahvenanmaalla on jo
vanhentunut nykyisessä taloustilanteessa. Tuulivoimatukia ei voida enää lisätä vaan niitä pitää
päinvastoin vähentåä. Tuulisähkön tuottaminen valtion tuella on liian tehotonta ja kallista. Liian
suuret valtion tuet tuulivoimalle voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin, esimerkiksi
hallitusohjelmassa luvatun mukaisesti bioenergian kehittämiseen tai aurinkoenergian tuotannon
tukemiseen, sekä uusiutuvan energian kotimaisen Iaitevalmistuksen ja tuotannon tutkimukseen.
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