
Kumppani puhtaalle energiallesi
Ilosjoen tuulivoimahanke

Tarkoituksena on rakentaa kahdeksan noin 3.3 MW tuulivoimalaa Pihtiputaan Ilosjoen alueelle. Voima-
loiden kokonaiskorkeus on noin 200 – 210 metriä. Hankkeeseen kuuluu lisäksi uutta ja parannettavaa 
tiestöä sekä sähköasema.
Hankkeen aikana selvitetään vaikutukset linnustoon, kasvistoon, eläimistöön ja tietenkin ihmisiin. 
Lisäksi mitataan alueen tuulisuus ja selvitetään sähkönsiirtomahdollisuudet ja kuljetusreitti alueelle. 

Kuvasovite voimaloista Valtatie 4:ltä kuvattuna.

Kahdeksan tuulivoimalaa sijoittuvat Mahakalliontien molemmin puolin 
metsätalousmetsään. Valtatie 4 kulkee hankealueen itäpuolella.

Aikataulu
Hankkeen edellytykset selvitetään osana kahdeksan 
kunnan yhteistä tuulivoimaosayleiskaavaa, jonka 
laatiminen on aloitettu 2011 ja joka jaettiin kuntien 
omiksi kaavoiksi. Työ jatkui Ilosjoen tuulivoimapuiston 
osayleiskaavana, joka  tuli vireille 2014. Kaavan 
hyväksymisestä päättää Pihtiputaan kunnanvaltuusto.

2014 Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
laadittu vuonna 2014.

2015 Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos valmistuu 
alkuvuodesta 2015 ja kaavaehdotus kesään 2015 
mennessä.
Kaikissa vaiheissa osalliset voivat antaa palautetta 
kaavasta.  Kaavaluonnoksesta voi jättää 
mielipiteensä, kaavaehdotuksesta muistutuksen 
ja kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa 
hallinto-oikeuteen.
Mikäli kaava etenee aikataulussa, voidaan 
rakennustyöt aloittaa jo vuoden 2015 lopulla.

2016 Voimalat voisivat aloittaa sähköntuotannon 
vuoden 2016 lopulla.



Tuulivoima

Puhdas energiantuotanto
Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan 
Suomessa on lisättävä uusiutuvien energianlähteiden 
käyttöä. Tuulivoimaa rakentamalla vähennetään 
hiilidioksidipäästöjä.

Säätövoima
Säätövoima on sähköntuotantoa, jolla pystytään 
reagoimaan sähkön tuotannon ja kulutuksen 
välisiin vaihteluihin. Suomessa säätövoimaa ei 
tarvitse tuulisähkön vuoksi  lisätä vaan olemassa 
oleva säätökapasiteetti riittää tasaamaan vaihtelut 
sähköntuotannossa.

Verotulot
Tyypillinen noin 3 MW tuulivoimala tuottaa 
sijaintikuntaansa vuotuisesti noin 10 000 euron 
kiinteistöverotulon ja noin samankokoisen yhteisövero-
osuuden. 

Kasvu ja työllisyys
Rakennusaikana kahdeksan voimalan työmaalla työsken-
telee 20-30 henkeä, jotka käyttävät kunnan palveluita. 

Tukipolitiikka
Valtio tukee tuulivoimaa nk. syöttötariffilla. Syöttötariffi 
määräytyy sähkön tavoitehinnan (83,50 €/MWh) ja sähkön 
markkinahinnan keskiarvon erotuksena. Samanlaisella 
syöttötariffilla tuetaan myös biokaasu- ja puupolttoaine-
voimaloita ja erisuuruisella tariffilla metsähakevoimaloita. 
Tuulivoima ei saa erityisiä investointitukia. 

Nykyisellä sähkön hinnalla hyvin harva energiainvestointi 
on sijoittajan näkökulmasta kiinnostava. Energiatuotan-
non tukemisella pyritään lisäämään investointeja ja vä-
hentämään Suomen riippuvuutta tuontienergiasta sekä 
fossiilisista polttoaineista. 

Tällä hetkellä Suomen sähkön ja energiatuotteiden (esim. 
polttoaineet, kuten öljy, hiili ja uraani) nettotuonti ulko-
mailta on noin kahdeksan miljardin euron arvoinen. Ver-
tailun vuoksi tuulivoiman syöttötariffin maksimikustannus 
on noin kaksi sataa miljoonaa euroa vuodessa. Tästä sum-
masta valtaosa jää Suomeen.



Tuulivoima Ilosjoella

Melu
Tuulivoimaloiden pitämästä äänestä on puhuttu paljon.  
Vuoden 2015 aikana voimaan tulee uusi asetus, jossa 
tuulivoimalan aiheuttama äänitaso asutuksen tai loma-
asutuksen osalta rajataan 40 desibeliin. Näillä melutasoilla 
ei tutkimusten mukaan ole terveydellisiä vaikutuksia.

Ilosjoen hankkeen aiheuttama melutaso asuin- ja 
lomarakennuksille on YM:n ohjeistuksen mukaan 
laadituissa mallinnuksissa korkeimmillaan 35 dB(A). 
Vertailun vuoksi tieliikenteen aiheuttama melutaso 
lähimmillä asuinrakennuksilla on noin 55 dB(A), joka 
mitattiin WSP:n selvityksessä.

Metsästys
Tuulivoimalat eivät rajoita metsästystä, kaavoituksessa 
metsästystä ei rajoiteta, eikä ABO Wind aseta rajoituksia 
metsästykselle. Päinvastoin – alueella tehdyissä vuokra- 
sopimuksissa metsästys on erikseen määritetty sallituksi 
toiminnaksi.

Tutkimuksissa tuulivoimaloiden vaikutus suuriin maa- 
eläimiin, kuten hirviin, rajoittuu tiestön ja nostoalueiden 
aiheuttamiin muutoksiin. 

Linnut
Tuulivoimaloilla on vaikutus lintuihin. Silloin tällöin 
lintuja eksyy voimaloiden roottoreihin. Ilosjoella muutto 
on Suomen sisämaan oloihin tavanomaista. Tyypillisesti 
näissä oloissa puhutaan noin yhdestä kuolleesta linnusta 
voimalaa kohden vuosittain.

Vertailun vuoksi Virossa todettiin noin 1.6 kuollutta lintua 
kymmentä maantiekilometriä kohden.

Tuulennopeus
Usein kuulee sanottavan, että talvella ei tuule. Tämä ei 
pidä paikkaansa – talvella päinvastoin tuulee enemmän. 
Lisäksi kylmempi ilma on tiiviimpää, eli se pyörittää 
roottoria tehokkaammin.

Kuukausitasolla marras- ja joulukuussa Ilosjoella on 
mitattu kovimmat tuulet, keskimäärin yli 10m/s 140 metrin 
korkeudessa. Kesällä heinä- elokuussa jäätiin noin 5m/s 
keskituulennopeuksiin, jolloin voimala ei juuri pyöri.

Ilosjoelle suunniteltujen tuulivoimaloiden sähköntuotanto 
kattaa noin 4000 sähkölämmitteisen omakotitalon 
vuosittaisen energiatarpeen. 

Keskustelun äänenvoimakkuus on noin 50-60dB(A). Pihtiputaalla 
tuulivoimalan aiheuttama äänentaso lähimpien asuinrakennusten pihalla 
on noin 35dB(A).

Tuulennopeutta on mitattu paikan päällä loppuvuodesta 2014 alkaen.



Kokenut tuulivoimatoimija

Yritys 

ABO Wind on yksi Euroopan menestyneimmistä 
tuulivoimayhtiöistä. Meillä on pitkäaikainen kokemus 
voimaloiden suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä. 
Noin 300 ammattilaista työskentelee ABOlle Saksassa, 
Ranskassa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Suomessa, 
Espanjassa ja Argentiinassa.

Tuulivoima 

Työntekijöidemme ammattitaito kattaa tuulivoiman kaikki 
vaiheet alueen valinnasta puiston suunnitteluun, 
luvitukseen, ympäristöselvityksiin, rahoitukseen, 
rakentamiseen ja operaatioon. ABO on tähän mennessä 
rakentanut noin 500 voimalaa, joiden kapasiteetti on 
yhteensä noin 1000 megawattia.

Käyttö
Oman tuulivoimakehityksen lisäksi ABO Wind tarjoaa 
tuulivoimapuistojen käyttöpalveluita. Tällä hetkellä ABO 
huolehtii 250 tuulipuiston ja seitsemän biokaasuvoimalan 
käytöstä. 

Sijoittaminen
ABO Wind tarjoaa myös erinomaisia sijoituskohteita 
tuulivoimarahastoon sekä tuulivoima- ja 
bioenergiaprojekteihin. ABO Wind:in ja ABO Invest:in 
osakkeet on listattu Düsseldorfin pörssissä.

ABO Wind Oy

ABO Wind laajeni Suomeen vuonna 2013. Yhdessä 
suomalaisten yhteistyökumppaneiden Infinergies Finland 
Oy:n, Winda Invest Oy:n ja Greenpower Finland Oy:n 
kanssa, ABO Wind Oy suunnittelee kehittävänsä 
tuulipuistoja, jotka olisivat kapasiteetiltaan yhteensä 200 
megawattia. 

Vuoden 2013 syyskuussa ABO Wind Oy pystytti 
tuulimittausmastoja viiteen eri kohteeseen Oulusta 
etelään tuulisuusolosuhteiden tietojen keräämistä varten. 
Ensimmäisten tuulivoimaloiden rakennustyöt 
käynnistyivät syksyllä 2014 Haapajärvellä. ABO Wind on 
kiinnostunut osallistumaan jo olemassa oleviin eri 
kehitysvaiheissa oleviin tuulivoimaprojekteihin ja on myös 
kiinnostunut yhteistyöstä uusien paikallisten 
kumppaneiden kanssa.

Lisätiedot
Voit myös ottaa yhteyttä

Aapo Koivuniemi
Projektijohtaja
aapo.koivuniemi@abo-wind.fi
050 52 15 573

Lisätietoja hankkeesta saa ABO Windin 
verkkosivuilta (www.abo-wind.fi) 
ja Pihtiputaan kunnan 
verkkosivuilta (www.pihtipudas.fi)

ABO Wind Oy
Jaakonkatu 3b, 7.krs
00100 Helsinki

ABO Wind


