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Tutkakompensaatio-ohje
1 Sähkön tuottajan velvoitteet
Laki tuulivoiman kompensaatioalueista astui voimaan 1.7.2013 ja se koskee Perämeren aluetta.
Sähkön tuottaja, jonka hallinnassa on tuulivoimala tuulivoiman kompensaatioalueella, on velvollinen maksamaan turbiinikohtaisen tuulivoimamaksun Energiavirastolle. Maksun suuruus on
50 000 euroa turbiinia kohti. Kartta Perämeren tuulivoima-alueesta on liitteessä.
Sähkön tuottaja, jonka hallinnassa on tuulivoimala Perämeren alueella, tulee lain mukaan
•
•
•

tehdä tuulivoimalaa koskeva ilmoitus Energiavirastoon
maksaa tuulivoimamaksu Energiavirastolle sikäli kuin se laskutetaan sähkön tuottajalta.
ilmoittaa mahdollisesta tuulivoimalan turbiinien lukumäärän muuttumisesta ja tuulivoimalan hallinnan siirtymisestä Energiavirastoon.

1.1 Ilmoituksen tekeminen
Sähköntuottajan on tehtävä ilmoitus Energiavirastolle ennen tuulivoimalan kaupalliseen käyttöön ottamista. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot tuulivoimalan turbiinien määrästä, kaupalliseen
käyttöönoton ajankohdasta ja sijainnista (voimalan katuosoite tai koordinaatit).
Ilmoituksen voi tehdä Energiavirastolle vapaamuotoisesti, joko sähköpostiviestillä osoitteeseen
kirjaamo@energiavirasto.fi tai Luvat ja valvonta -palvelun kautta (https://lv.ahtp.fi/fi/).
Huomioitavaa on, että ensimmäinen maksu erääntyy maksettavaksi kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus on tehty.
Mikäli voimalan turbiinien lukumäärä muuttuu tai voimalaitoksen hallinta siirtyy toiselle yhtiölle,
asiasta on ilmoitettava viipymättä Energiavirastoon.
1.2 Muut velvoitteet
Muutokset voimalaitoksen turbiinien lukumäärässä
Jos voimalaitoksen turbiinien lukumäärä muuttuu tuulivoimamaksua koskevan päätöksen jälkeen, Energiavirasto tekee uuden tuulivoimamaksua koskevan päätöksen. Jos voimalaitos on
hyväksytty syöttötariffijärjestelmään, turbiinien määrän muutos edellyttää myös hyväksymispäätöksen muuttamista. Energiavirasto käsitellään tuulivoimamaksua koskevan päätöksen hyväksymispäätöksen muutoshakemuksen käsittelyn yhteydessä.
Voimalaitoksen siirtäminen toisen sähkön tuottajan hallintaan
Jos voimalaitoksen hallinta siirtyy toiselle sähkön tuottajalle tuulivoimamaksua koskevan päätöksen jälkeen, Energiavirasto tekee uudelle sähkön tuottajalle tuulivoimamaksua koskevan
päätöksen. Mikäli voimalaitos on hyväksytty syöttötariffijärjestelmään, niin tuulivoimaksua koskeva päätös käsitellään hyväksymispäätöksen siirron yhteydessä. Voimalaitoksen hallinnan siirtyminen edellyttää myös hyväksymispäätöksen siirtoa.

2 (2)

29.6.2021

Maksetun tuulivoimamaksun palauttaminen
Jos kaikki alueelta kerätyt maksut ylittävät kompensaatiosumman (18,5 M€), ylimenevä summa
palautetaan sähkön tuottajille alueen turbiinien lukumäärään suhteutettuna. Palautus suoritetaan viimeistään palautusperusteen syntymistä seuraavana kalenterivuonna.

2 Tuulivoimamaksun maksaminen
2.1 Energiaviraston päätös maksun suuruudesta ja päätöksen oikaisu
Energiavirasto tekee päätöksen tuulivoimamaksun erien maksamisesta viimeistään 30 päivää
ennen laissa säädettyä eräpäivää. Päätös postitetaan sähkön tuottajalle.
Tuulivoimamaksun suuruutta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta sen
mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Muutoksenhakuohjeet liitetään päätökseen.
Oikaisuvaatimuksesta annettuun Energiavirastonpäätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
2.2 Erien maksaminen
Tuulivoimamaksun erät maksetaan Energiaviraston lähettämän laskun mukaisesti.
Jos laskun maksu viivästyy, lasku peritään normaaleja perintämenettelyjä käyttäen, ja laskuun
lisätään lain mukainen viivästyskorko.

