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• Suomen suurin tuulivoimapuisto 

– kaava vahvistettu 28:lle voimalalle 

– verkkoliityntärajoituksista johtuen 6 rakennetaan 

myöhemmin 

• Projekti muodostuu 22:sta voimalasta 

– toimittaja tanskalainen Vestas 

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

• Kapasiteetti yhteensä 73 MW 

• Hanke rakennetaan kahdessa peräkkäisessä vaiheessa 

• TuuliWatin investointi noin 110 milj. € 

• Sähkön tuotanto alkaa vuoden 2015 alussa  

– puisto valmis syksyyn mennessä 

• Vuosituotanto 240.000  MWh vastaa  

– 16 % lisäystä Suomen 2013 tuulivoimakapasiteettiin 

– noin 100.000 suomalaisen kerrostaloasunnon 

sähkönkulutusta 

• Sopimuskumppaneita noin 150  

– vuokrasopimukset, vaikutusaluekorvaukset, 

tienrakennussopimukset, puiston sisäiset sähkölinjat, 

muuntoasema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalajoki Mustilankankaan projekti – TuuliWatin suurin hanke 





Miksi tuulivoimaa?  

Tuulivoima on puhdas, uusiutuva energiamuoto 

• tuulivoiman ympäristöhyödyt ovat moninkertaiset verrattuna 

haittoihin 

• Tuulivoima on kotimaista lähienergiaa  

• tuulivoima vähentää riippuvuutta energiatuonnista  

• se on uusi maaseutuelinkeino, joka parantaa maaseudun 

elinvoimaa  

• tuulivoima on paikallisesti merkittävä työllistäjä 

• Tuulivoima on edullinen energiamuoto 

• tuuli on ilmainen, loputon raaka-aine 

• tuulivoima on kansantaloudellisesti kannattavaa (minkä takia 

sitä myös tuetaan) 

• tuulivoima on kustannustehokasta 
 

 

  



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 7 mrd € 

– tuontienergiakustannukseksi arvioitu 60 €/MWh 

– vähentää tuontienergiaa 6 TWh/vuosi 

 

• Kansantalouden sähkönergialasku pienenee noin 5 mrd €  

      (Suomen sähkönkulutuksen arvio 90 TWh/vuosi) 

– arvioitu laskevan sähkön pörssihintaa 0,3 snt/kWh 

 

Tuulivoima parantaa Suomen kilpailukykyä 



Miten tuulivoimaa? 

• Panostamme vahvaan osaamiseen ja alan uusimpaan 

tuotantoteknologiaan 

 

• Tuotamme kotimaista puhdasta sähköä mahdollisimman 

kustannustehokkaasti tuulivoimala-alueiden luontoa ja 

asukkaita kunnioittaen – yhteistyössä sellaisten kuntien 

kanssa, joihin halutaan tuulivoimaa 

 

• Pitkäjänteinen suomalainen toimija – emme ole tulleet alalle 

pikavoittoja keräämään  

 

• Vahvasti alueellinen: tuotamme puhdasta energiaa ja 

hyvinvointia ympäri maata 

 

 



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   

yht 400 276 860 000   

Suomen 2020 tavoitteesta 14 % 

  

Vastaa kerrostaloas. sähkönkulutusta 390 000   kpl 

Energialaskun vähenemä per elinkaari 1035 milj. € 

CO2-vähenemä 605 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 %) 

• 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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