ME VASTAAMME NIVALAN
KUKONAHON HANKKEESTA
Autamme mielellämme hankkeeseen tai tuulivoimaan yleisesti
liittyvissä kysymyksissä.
Paikallinen yhteyshenkilö, infraverkon rakentaminen:
Kim Tahkoniemi
TM Voima Oy
p. 045 7731 2540
kim.tahkoniemi@tmvoima.fi
Tekninen suunnittelu, rahoitus, rakentaminen ja operointi:
Teemu Loikkanen
OX2
p. 050 373 6243
teemu.loikkanen@ox2.com

TM Voima -konserni on mukana rakentamassa, korjaamassa ja
ylläpitämässä sähköverkkoja ja energiainfrastruktuuria. Tällä
hetkellä TM Voimalla on tuulivoiman kehityshankkeita Alavieskan,
Haapaveden, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan alueilla.
OX2 on johtava tuulivoiman toteuttaja Euroopassa ja
Pohjoismaiden johtava yritys myös tuulivoimaloiden operoinnissa.
Suomessa OX2 hallinnoi neljää tuulivoimapuistoa. OX2 on
yksityisomistuksessa ja toimittajista riippumaton.
Lisätietoa tuulivoimasta löydät osoitteesta:
tuulivoimayhdistys.fi

TUULIVOIMAN
TUULIVOIMAN
HYÖDYT
HYÖDYT
NIVALALLE

NIVALALLE

TUULIVOIMASTA
ELINVOIMAA JA
ENERGIAA NIVALAAN

KUKONAHON HYÖDYT NIVALALLE

KIINTEISTÖVERO
200 000 eur/vuosi • 5M eur käyttöaikana

Tuulivoimapuistolla on monia positiivisia vaikutuksia
kuntatalouteen. Voimalaitoksista maksettava kiinteistövero,
maanvuokra ja hankkeen työllistävä vaikutus tuovat tuloja kunnalle
ja kuntalaisille. Samalla kunta pienentää hiilijalanjälkeään ja
parantaa myös maamme energiaomavaraisuutta.

INVESTOINNISTA JÄÄ TALOUSALUEELLE
10M eur rakennusaikana
MAANVUOKRA
100 000 eur/vuosi

• Kukonahon kahdeksan tuulivoimalan puisto tuottaa
kiinteistöveroa kunnalle. Esimerkiksi Raahen ja Kalajoen kunnat
saivat kumpikin noin 60 tuulivoimalastaan 1,35 miljoonan euron
kiinteistöverotulot vuonna 2018.
• Rakennusajan investoinnista talousalueelle jää noin viidennes,
josta hyötyvät pääasiassa paikalliset rakennusalan yritykset,
palveluntarjoajat, majoittajat sekä ruokailualan yritykset.
• Maanomistajat saavat maanvuokratuloja ja tuulivoimapuisto
huolehtii alueen tiestön kunnossapidosta.

TUULIVOIMAPUISTON TUOTTAMA
ENERGIAMÄÄRÄ VUODESSA
160 GWh = 32 000 kotitalouden vuosikulutus

• Pienentää kunnan hiilijalanjälkeä – tuottaa päästötöntä ja
jätteetöntä energiaa.
Suomessa tuulivoimarakentaminen kasvaa lähivuosina tuntuvasti.
Tuulivoima on päästötöntä, uusiutuvaa ja kotimaista energiaa.
Tuulivoimapuistojen ympäristövaikutuksia minimoidaan
kattavalla lähtötilanteen selvittämisellä ja hyvällä suunnittelulla.
Nykyisin tekniikan kehittyminen mahdollistaa tuulivoiman
rakentamisen ilman verotukea. Monet kunnat ovatkin valjastaneet
tuulivoimapuistot alueensa elinvoiman turvaajiksi ja ne ovat
alueelleen merkittävä työllistäjä ja tulonlähde.

HIILIJALANJÄLJEN PIENENTYMINEN
noin 90 000 tonnia /vuosi
KUVA: OX2

”Tuulivoima on
päästötöntä, uusiutuvaa
ja kotimaista energiaa.”

Kiinteistöveron määrä, voimalan käyttöikä ja käyttöajan huolto- ja ylläpitokustannukset
perustuvat Tuulivoimayhdistyksen arvioihin, investointien määrä talousalueelle perustuu Ylivieskan Pajukoski I:n toteutuneisiin kustannuksiin. Tuulipuiston tuottama energiamäärä on suhteutettu kotitalouden 5 000 kWh vuosittaiseen energiankulutukseen.

