
Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle suunnitellaan 7 voimalan tuulipuistoa, jonka tuottama 
sähkö kattaisi vuosittain noin 7 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutuksen. 
Tuulipuiston tuottamalla puhtaalla energialla saavutettaisiin mittavat säästöt kunnan 
hiilidioksidipäästöissä. Iso Saapasnevan tuulipuistosta tulisi lisäksi merkittävä veronmaksaja 
Lappajärven kunnalle.

Lappajärven Iso Saapasnevan tuulivoimahanke
− tuulen tuomaa elinvoimaa

Vaikuttava ilmastoteko

Tuulivoima on kustannustehokasta, päästötöntä ja 
kotimaista energiaa. Se on myös edullisin sähkön-
tuotantomuoto Suomessa. Tuulivoimala kompensoi sen 
valmistamisesta, rakentamisesta, kuljetuksista ja huollosta 
syntyvät hiilidioksidipäästöt jopa alle puolessa vuodessa. 

Iso Saapasnevan tuulivoimaloiden vuoden aikana 
tuottama energia riittäisi kattamaan noin 7 000 
sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutuksen. 
Hanke säästäisi hiilidioksidipäästöjä vuosittain runsaat 
90 000 tonnia, joka vastaa lähes 8 000 
keskivertosuomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.

Energiateollisuuden Suomalaisten energia-asenteet 
2020 -tutkimuksen mukaan 80 prosenttia suomalaisista 
pitää ilmastonmuutosta todellisena ja äärimmäisen 
vakavana uhkana, jota koko maailman pitäisi ryhtyä 
torjumaan välittömästi ja kaikin keinoin. Toiseksi 
tärkeimmäksi energiapoliittiseksi tavoitteeksi suomalaiset 
nostavat uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen 
energiantuotannossa ja 80 prosenttia suomalaisista lisäisi 
tuulivoiman rakentamista Suomessa.

Tuuli tuo verotuloja ja 
työtä

Arvion mukaan kunnan 
saama kiinteistöverotulo 
7 voimalasta olisi 
tuulipuiston elinkaaren 
aikana yhteensä noin 3 
miljoonaa euroa, mikä 
tarkoittaa noin 120 000 
euroa vuosittain. Hanke 
työllistäisi ihmisiä 
suunnittelu- ja 
rakennusvaiheessa sekä 
käytön aikana ylläpito- ja 
huoltotöissä. Hankkeesta 
hyötyisivät lisäksi alueen 
maanomistajat, jotka 
saisivat vuokratuloja koko 
tuulipuiston toiminnan ajan 
sekä hyvät tiet tiloillensa.

Tuulipuistoalue 
säilyisi jatkossakin 
kuntalaisten käytössä

Alueella pystyisi 
kulkemaan esteettä myös 
tuulivoimatuotannon 
käynnistyttyä. Lisäksi 
tuulipuistoa varten 
rakennettavat tiet 
parantaisivat alueen 
saavutettavuutta 
marjastajille, sienestäjille 
ja metsästäjille. Tiestön 
ylläpito, samoin kuin 
voimaloiden purku ja alueen 
siistinä pitäminen, ovat 
tuulipuiston omistajan 
vastuulla.

120 000 €

CO2

7 voimalaa 7 000 omakotitaloa- 90 000 
tonnia

Havainnekuva



Avointa vuorovaikutusta ja valmistelua

Tuulivoimaloita voidaan rakentaa vain tuulivoima-tuotantoon sopiville pai-
koille. Tuulivoiman soveltuvuus alueelle arvioidaan aina osana kaavoitusta ja 
lupamenettelyä.

Lappajärven Iso Saapasnevan tuulivoimahankkeen kaavoitus on loppuvai-
heessa. Kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan hankkeeseen normaalien kaa-
voitukseen kuuluvien osallistumiskanavien kautta. Hankekehittäjä vastaa 
mielellään hankkeeseen ja tuulivoimaan liittyviin kysymyksiin.

Yhteystiedot: 

Julian Wehnert
julian.wehnert@abo-wind.fi
puh. 050 52 15 531

2018 

 ◽ Toukokuu: YVA-tarveharkintapäätös 
ELY:ltä

 ◽ Kesäkuu: ABO Wind Oy:n kaavoitusaloite

2019

 ◽ Maaliskuu: Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma nähtävillä

2020 

 ◽ Joulukuu: Kaavaluonnos nähtävillä

2021

 ◽ Kaavaehdotus nähtäville

2022
 ◽ Rakennusluvat

2023 

 ◽ Voimaloiden pystytys ja käyttöönotto

Iso Saapasnevan tuulivoimahanke 

Sijainti: Lappajärvi

Hankealueen koko: noin 1900 hehtaaria 

Voimalamäärä: 7

Kokonaiskorkeus: 280 metriä 

Puiston käyttöikä: noin 25 vuotta 

Yhden voimalan teho: max. 10 MW 

Vuosituotanto voimalaa kohden:

Noin 18 000 MWh

Yhden voimalan vaatima maa-alue: 

1−2 hehtaaria

Iso Saapasnevan aikataulu




