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Eduskunnalle     6.10.2014 
 
WWF Suomen kirje Suomen eduskunnalle: Ei toisteta energiapolitiikan vanhoja virheitä 
 
Pääministeri Alexander Stubb antaa huomenna tiistaina 7.10.2014 pääministerin ilmoituksen energiapolitiikan 
kokonaisuudesta eduskuntaan keskusteltavaksi. Suomessa onkin vihdoin aika keskustella energiapolitiikasta 
kokonaisuutena, jotta vältämme menneet virheet ja suuntaamme tulevaisuuteen. Suomessa on tähän 
mennessä käsitelty energiapolitiikkaa lähinnä yksi aihe tai investointi kerrallaan, jolloin kokonaisuus on 
unohtunut. Energiapolitiikan virheiden seurauksena Suomi on jäänyt jälkeen nopeasti kasvavilla uusiutuvan 
energian markkinoilla. 
 
Tutkimusten mukaan Suomi on yksi maailman parhaista maista puhtaan teknologian innovaatioiden 
tuottamisessa. Sijoituimme tuoreessa WWF:n ja Cleantech Groupin vertailussa toiselle sijalle 40 maan 
joukossa. Samalla Suomi on yksi maailman huonoimmista maista houkuttelemaan uusiutuvan energian 
investointeja. EY:n syyskuussa julkaisemassa vertailussa jäimme sijalle 37, kun mukana oli 40 maata. Vain 
Ukraina, Indonesia ja Venäjä pärjäsivät meitä huonommin. Olemme siis tehneet paljon oikein tutkimuksen ja 
kehityksen puolella, mutta samalla olemme monessa mielessä epäonnistuneet cleantech-kotimarkkinoiden 
luomisessa. 
 
Suomi tuottaa jo nyt merkittävän osan energiatarpeestaan uusiutuvalla energialla, käytännössä bioenergialla ja 
vesivoimalla. Näiden energiamuotojen käyttömahdollisuudet ovat kuitenkin rajallisia. Kasvumahdollisuuksia 
löytyy kuitenkin muualta. Suurimmat ja nopeimmin kasvavat maailmanmarkkinat ovat aurinkoenergialla 
(vuonna 2013 investoinnit 114 miljardia dollaria). Toiseksi suurimmat markkinat ovat tuulivoimalla (vuonna 
2013 investoinnit 80 miljardia dollaria). Molempien kapasiteetti on Suomessa vielä hyvin pientä. 
Vientipotentiaalin vuoksi aurinko- ja tuulivoimaan ja näiden tasapainottamiseen, siirtoon ja 
varastointiin liittyvät teknologiset innovaatiot ja palvelukonseptit ovat järkevä kansallinen 
panostuskohde. 
 
Aurinkopaneelien kustannukset ovat tippuneet viimeisten viiden vuoden sisällä 75 prosenttia. Tuoreimman 
asiantuntija-arvion mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 3 MW verkkoon kytkettyä 
aurinkosähkökapasiteettia. Saksassa vastaava luku on yli 10 000-kertainen. Suomessa ja Saksassa on 
vuositasolla yhtä hyvät mahdollisuudet tuottaa aurinkoenergiaa. Aurinkosähkön lisäksi myös aurinkolämmön 
käyttöönottopotentiaali on Suomessa suuri.  
 
Tuulivoimarakentaminen on lähtenyt Suomessa vihdoin käyntiin. Silti olemme edelleen aivan eri mittaluokassa 
kuin naapurimaamme. Esimerkiksi Tanskassa oli Suomen nykykapasiteetin verran tuulivoimaa jo vuonna 1990 
ja Ruotsissa on nyt noin kymmenkertainen tuulivoimakapasiteetti Suomeen verrattuna. Tuulivoiman osuus 
Suomen sähköntuotannosta on tällä hetkellä prosentin luokkaa.  
 
Käytännön politiikan nojatessa suurhankkeisiin on vaihtoehtoisten sähköntuotantomuotojen ja 
energiatehokkuuden edistyminen hidastunut esimerkiksi byrokratiaviidakon ja puutteellisen poliittisen 
ohjauksen vuoksi. Rakenteilla olevat suurhankkeet vaikuttavat myös markkinoihin syöden tilaa muulta 
tuotannolta. 
 
Suomella on nyt mahdollisuus tarkastella energiapolitikkaa kokonaisuutena. Mikä voisi olla optimaalinen 
sähkön- ja lämmöntuotannon rakenne maassamme? Miten suunnittelemme kesä- ja talviaikaisen tuotannon 
tukemaan toisiaan mahdollisimman hyvin? Millaisia sähkön siirto- ja varastointimenetelmiä meidän kannattaa 
ottaa käyttöön ja kehittää vientimarkkinoille? Miten saamme tehtyä Suomesta cleantechin näyteikkunan? Mitä 
poliittisia päätöksiä meidän pitää tehdä nyt, jotta etenemme kohti täysin uusiutuvan energian tulevaisuutta? 
Teknologia on jo olemassa, nyt meidän tulee ottaa se käyttöön. 
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