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Projekti muodostuu 8:sta voimalasta 

• Toimittaja tanskalainen Vestas 

– á 3,3 MW, torni 137 m, halkaisija 126 m  

• Kapasiteetti yhteensä 26 MW 

• Hankkeen rakentaminen käynnistyy saman tien 

• TuuliWatin investointi noin 40 milj. € 

• Sähköntuotanto alkaa vuoden 2015 alussa 

• Vuosituotanto 84.000 MWh vastaa  

– 10% lisäystä TuuliWatin tuulivoimakapasiteettiin 

– noin 38.000 suomalaisen kerrostaloasunnon 

sähkönkulutusta 

• Kalajoki & Siikainen TuuliWatin 2014 kärkihanke 

– yhteensä 99 MW (50 % lisäys TuuliWatin  

     kapasiteettiin) 

– yhteensä 150 miljoonan € investointi 

– nostaa TuuliWatin tuotannon 300 MW/          

440 milj. € investointi 

– kokonaistuotanto nousee 16%:iin Suomen 2020 

tavoitteesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siikainen Jäneskeidas  





Esimerkkejä Suomen 2020 tuulivoimatavoitteen 2500 MW  elinkaaren 

aikaisista vaikutuksista (20 vuotta) 

 

• Arvioidut hanke-, tuotekehitys-, investointi- ja huoltokustannukset  4 – 5 mrd € 

– itse laitteen investointikustannus torneineen edustaa 60%:a 

 

• Arvioidut palkkakustannukset 12 mrd €  

– 1,2 miljoonaa per uusi työntekijä 

– työllistämispotentiaali 10.000+ uutta työpaikkaa  

     tuulivoima-alalle 

– sisältää valtion keräämät palkkaverot noin 4 mrd € 

 

• Laskee Suomen tuontienergialaskua noin 7 mrd € 

– tuontienergiakustannukseksi arvioitu 60 €/MWh 

– vähentää tuontienergiaa 6 TWh/vuosi 

 

• Kansantalouden sähköenergialasku pienenee noin 5 mrd €  

      (Suomen sähkönkulutuksen arvio 90 TWh/vuosi) 

– arvioitu laskevan sähkön pörssihintaa 0,3 snt/kWh 

 

Tuulivoima parantaa Suomen kilpailukykyä 



Tuulivoimaloiden kehitys on ollut nopeaa 



TuuliWatti - tuulivoiman johtava toimija ja edelläkävijä Suomessa 

Puisto  (M€) (MW) (MWh/vuosi) 

Pori Tahkoluoto   3 

Simo 1   18 

Ii 1   24 

Tervola 1   30 

Simo 2   18 

Ii 2   9 

Pori Peittoo   54 

Tornio   36 

Salo   10 

Kalajoki 1+2   72,6 

Siikainen   26,4   

yht 440 300 950 000   

Suomen 2020 tavoitteesta 16 % 

  

Vastaa kerrostaloas. sähkönkulutusta 430 000   kpl 

Energialaskun vähenemä per elinkaari 1140 milj. € 

CO2-vähenemä 660 milj. kg/vuosi 



Viimeisimpiä tutkimustuloksia liittyen tuulivoimaan 

• Suomen Tuulivoimayhdistys (Taloustutkimus) – asukaskysely 

kunnissa joihin on rakennettu moderneja tuulivoimaloita (Simo, Ii, 

Tervola ja Merijärvi)  

 

 

 

 

 

 

 

• Talouselämä (Taloustutkimus) – ydinvoimakysely 

• Kansa tahtoo tuulimyllyjä 

• 58 %  vastaajista sitä mieltä, että tuulivoima paras tuotantotapa 

(vesi 52 %, jäte 22 %) 

• Vain 13 % vastaajista piti energian edullisuutta tärkeimpänä 

 

 

 

 

 
• Tuulivoiman häiritsevyys ei näytä 

vähenevän oleellisesti etäisyyden 

lisääntyessä 

• Suunnilleen sama suhteellinen 

osuus ihmisistä kokee ne 

häiritseväksi asuu hän alle 

kilometrin tai yli 7 kilometrin päässä 

niistä  
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Ääniohjearvot Suomi vs. Eurooppa 
 

• EU:ssa yhtenevät ohjearvot liikennemelulle 
  

• Tuulivoimalle maakohtaiset hyvin poikkeavat käytännöt 
• Arvot absoluuttisia, taustameluun suhteutettuja, todennäköisyyteen perustuvia, 

suhteellisen yleisen häiritsevyyden hyväksyviä, työllisyyspoliittisia, yleisiä kaikkea 

toimintaa koskevia, erikseen tuulivoimalle säädettyjä …  

 

• Nykytilanne Suomessa sekava ja epämääräinen 
• Valtioneuvoston päätös = voimassa oleva lainsäädäntö vs. Ympäristöministeriön ohje, 

joka alun perin tarkoitettu riskienhallinnan työkaluksi 

 

• Yöaikaisia, poikkeuksellisen alhaisia eli YM:n ohjeistuksen tasoisia vaatimuksia 
• Ruotsissa vain erikseen määritellyillä hiljaisilla alueilla, jonne tuulivoimaa ei haluta 

rakennettavan 

• Saksassa nukkumalähiöissä, joissa ei saa olla muuta toimintaa, ei edes kauppaa 

• Tanskassa suoraviivainen yksinkertainen malli, joka hyväksyy korkeammat melutasot  

 

• Suurin periaatteellinen ero on, että muualla vaikuttavuus on otettu huomioon        

eli alueet, joille tiukkoja ohjearvoja sovelletaan on selkeästi määritelty 
• Suomessa ohjearvoja on lähdetty soveltamaan myös yksittäisiin asuntoihin/mökkeihin 

kaava-alueiden ulkopuolella 

 

• Suomen asuntojen parempi äänieristys vaimentaa äänen kulkeutumista sisätiloihin  

 



Ääniohjearvot 
 

• Lainsäädännössä määritettyjen ohjearvojen tulee kohdella tasapuolisesti 

kaikkea vastaavaa haittaa aiheuttavaa toimintaa (liikenne, teollisuus, musiikki, 

tuulivoima jne.) kuten myös vakituista ja vapaa-ajan asutusta  
 

• Suomessa on toiminnassa nykyisillä VNp ohjearvoilla 211 tuulivoimalaa. Näistä 

vain murto-osa on aiheuttanut meluhaittaa eikä ongelmia pitäisi yleistää. 

Haitat johtuvat viallisista voimaloista/komponenteista (Hamina) tai virheellisestä 

sijoittamisesta (Inkoo)  

• YM:n mallinnusohjeet vähentävät virheellisen sijoittamisen  mahdollisuutta 

• Vialliset voimalat pyritään korjaamaan 
 

• Nykyiset valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) ääniohjearvot ja 2014 

valmistuneet YM:n mallinnusohjeet varmistavat, ettei tuulivoimasta aiheudu 

terveysvaikutuksia eikä kohtuutonta haittaa sen äänen vaikutuspiirissä oleville 

ihmisille. 
 

• Myös ihmisen asenne vaikuttaa: negatiivisesti tuulivoimaan suhtautuvat 

ihmiset häiriintyvät helpommin tuulivoimalan äänestä kuin positiivisesti 

suhtautuvat ihmiset 
 

 



 


