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•Tuulivoima-‐alan	  edunvalvontajärjestö,	  perustettu	  1988

•Noin	  160	  yritysjäsentä	  ja	  200	  henkilöjäsentä
• Laaja	  kirjo	  tuulivoima-‐alan	  yrityksiä

•4	  kokoaikaista	  työntekijää

•Pääpaikka	  Jyväskylässä

•Jakaa	  tietoa	  tuulivoimasta,	  osallistuu	  aktiivisesti	  tuulivoimasta	  
käytävään	  poliittiseen	  ja	  julkiseen	  keskusteluun,	  julkaisee	  
Tuulivoima-‐lehteä	  yms.	  

www.tuulivoimayhdistys.fi,	  www.fwpa.fi

Suomen	  Tuulivoimayhdistys	  ry	  (STY,	  FWPA)



Milloin	  on	  ”tulevaisuus”?
-‐ 2018?	  2020?	  2030?	  2050?

-‐ Kiire	  toimia	  ilmaston	  pelastamiseksi	  vs.	  energiainvestointien	  pitkä	  aikajänne

-‐ Suomessa	  2016	  lopussa	  1533	  MW,	  552	  tuulivoimalaa,	  3,1	  TWh,	  3,6	  %	  kulutuksesta
◦ 2018	  lopussa	  noin	  2200	  MW	  

-‐ 50	  %	  uusiutuvaaa	  2030	  mennessä

-‐ Ovatko	  monet	  muut	  maat	  jo	  ”tulevaisuudessa”?
◦ Saksassa	  45	  910	  MW	  tuulivoimaa
◦ Kiinassa	  rakennettiin	  vuonna	  2015	  yli	  30	  000	  MW	  uutta	  tuulivoimakapasiteettia
◦ Ruotsissa	  tavoite	  lisätä	  uusiutuvaa	  tuotantoa	  18	  TWh	  2030	  mennessä

◦ nyt	  tuulivoimaa	  6500	  MW	  – yli	  15	  TWh	  vuodessa
◦ Tanskassa	  tuotettiin	  8.6.2017	  66	  %	  kulutetusta	  sähköstä	  tuulivoimalla

◦ Tavoite	  tuottaa	  100	  %	  uusiutuvilla	  2035
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Tuulivoima	  -‐ Puhdasta.	  Turvallista.	  Suomalaista.

Rakennamme	  suomalaisille	  puhdasta	  ja	  turvallista	  omaa	  energiantuotantoa.

Työllistämme	  luomalla	  kotimaista	  kannattavaa	  uusiutuvan	  energian	  
liiketoimintaa.

Toteutamme	  puhtaampaa	  huomista	  jo	  tänään.


