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Ilmatar – suomalainen energiayhtiö

Ilmatar on vakiintunut 

suomalaisen tuulivoiman 

toimija jo yli 10 vuoden 

kokemuksella. Ilmatar 

työllistää tällä hetkellä yli 70 

henkilöä tuulipuistojen 

kehittämisessä, 

rakennuttamisessa, operoinnis

sa ja sähkön myynnissä.

Ilmatar rakentaa parhaillaan yli 

70 tuulivoimalaa Suomeen 

täysin markkinaehtoisesti ja 

Suomen suurimman 

tuulipuiston saimme valmiiksi 

kesällä 2022.

Tuulivoima on edullisin 

sähköntuotantotapa ja oikea 

ympäristöteko

Samalla syntyy verotuloja, 

uusia teollisia investointeja 

sekä työpaikkoja ilman 

valtion tukia

Ilmatar toimittaa tuulisähköä 

kuluttaja- ja yritysasiakkailleen

Tuulisähköstä voi hyvin tulla 

Suomelle merkittävä 

vientituote ja 

ilmastotavoitteiden 

mahdollistaja

Ilmatar Service operoi 

puistoja ja toimii käytönaikana 

ensisijaisena yhteyspisteenä 

hankkeeseen liittyvissä 

asioissa 
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Ilmattaren arvot

Haluamme olla kaikkien sidosryhmien 
ensisijainen valinta uudistuvan energian 
kehittämisessä, rakentamisessa ja operoinnissa.

Asiantuntijuus

Otamme organisaationa ja yksilöinä vastuun 
kaikesta mitä teemme ja huolehdimme 
asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme. 

Kasvollisuus

Haluamme selvittää ja toteuttaa uusia ratkaisuja 
uusiutuvassa energiassa ja pyrimme oppimaan 
tekemisistämme. 

Edelläkävijyys

Ilmatar on uusiutuvan energian tuottaja

Ilmattaren tavoitteet ja toimintatapa

• Ilmattaren tavoitteena on muuttaa Suomen 

sähköntuotantoa ympäristöystävällisempään 

suuntaan

• Tavoitteen saavuttamiseksi Ilmatar aikoo 

seuraavan 5 – 7 vuoden aikana rakentaa 

1000 MW uutta suomalaista tuulivoimaa 

sekä lisäksi kehittää 1000 

MW tuulivoimahankkeita rakennettavaksi 

niitä seuraavina vuosina

• Ilmatar kehittää ja rakentaa tuulipuistot 

omaan taseeseensa ja vastaa puistojen 

huollosta ja ylläpidosta

• Energiayhtiönä Ilmatar on hankkeidensa 

pitkäaikainen omistaja ja vastaa hankkeista 

niiden elinkaaren loppuun saakka



Ilmattaren henkilöstö
70 työntekijää Suomessa, toimistot Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa, Maarianhaminassa ja Malmössä. 
Hankekehityksestämme vastaa 15 henkilön projektiryhmä, joka takaa laadukkaan hankekehityksen.
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Ilmattaren kehittämiä hankkeita muille omistajille
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Projekti Status Omistaja Tariffituki PPA Voimaloita Tuotannossa

 1. Luhanka: Latamäki Tuotannossa   6 2014

 2. Leppävirta: Tetrituuli Tuotannossa   3 2017

 3. Uusikaupunki: Muntila Tuotannossa   3 2017


4. Kajaani/Pyhäntä: 

Piiparinmäki
Rakentumassa  41 2021
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Ilmattaren omaan omistukseen kehitettävät hankkeet 
Projekti Status Omistaja PPA Voimaloita Tuotannossa

Teho 

(arvio, MW)

 5. Humppila/Urjala: Voimamylly Rakentumassa  6 2021/22 26

 6. Kurikka: Rasakangas Rakentumassa  8 2021/22 48

 7. Alajärvi: Louhukangas/Möksy Rakentumassa  36 2023 216

 8. Punkalaidun: Iso/Arkkuinsuo Kehityksessä Päätettävä 6 2023/24 30

 9. Somero: Palma Kehityksessä Päätettävä 4 2023/24 20

 10. Hartola: Kinkkulanmäki Kehityksessä Päätettävä 2 2023/24 10

 11. Loviisa: Tetom Kehityksessä Päätettävä 8 2025 48

 12. Kristiinankaupunki: Västervik Kehityksessä Päätettävä 9 2024/25 54

 13. Ii: Ollinkorpi Kehityksessä Päätettävä 10 2026/27 70


14. Kihniö/Parkano/Kurikka: Lylyharju Kehityksessä Päätettävä 16 2026/2027 100

 15. Säkylä Korpilevonmäki Kehityksessä Päätettävä 6 2025 35

 16. Ikaalinen/Hämeenkyrö: Konikallio Kehityksessä Päätettävä 16 2026/2027 128

 17. Kuortane: Napalankalliot Kehityksessä Päätettävä 37 2026/2027 278

 18. Pielavesi: Muntterinkangas Kehityksessä Päätettävä 20 2026/2027 150


19. Paltamo: 

Takiankangas&Hukkalansalo
Kehityksessä Päätettävä 50 2026/2027 375

 20. Kajaani: Löytösuo Kehityksessä Päätettävä 35 2026/2027 240

 21. Virrat: Tuuramäki Kehityksessä Päätettävä n. 20 2027/2028 120-200
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1500 MW julkistettuja hankkeita

> 4000 MW vielä julkistamattomia

kehitysvaiheen kohteita
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Tuuramäen tuulivoimahanke
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Hankkeen kuvaus

• Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Virrat Oy suunnittelee 

tuulivoimahankkeen toteuttamista Virtain kaupungin Tuuramäen alueelle Seinäjärven 

länsipuolelle.

• Tuuramäen tuulivoimahanke perustuu Ilmattaren omaan esiselvitykseen, alueen maanomistajien 

kiinnostukseen sekä Pirkanmaan maakuntakaavassa esitettyyn tuulivoimarakentamiseen 

soveltuvaan alueeseen.

• Alustava Tuuramäen tuulivoimapuiston suunnittelualue kattaa kokonaisuudessaan noin 

2790 ha. hehtaarin laajuisen alueen, joka mahdollistaa noin 15-20 tuulivoimalan 

sijoittamisen.

• Tämänhetkisessä 18 voimalan sijoittelusuunnitelmassa 10 voimalapaikkaa sijaitsee voimassa 

olevan Pirkanmaan maakuntakaavan tv-alueella.

• Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 320 metriä (esim. napakorkeus 205 m ja 

roottorin halkaisija 230 m, lopulliset voimaladimensiot tarkentuvat suunnittelun edetessä)

• Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 7-10 megawattia (MW)

• Ilmatar on käynnistänyt alueella luontoselvitykset keväällä 2021 ja suunnittelualue on 

tarkentunut niiden perusteella.

• Hankkeelle haettuja lausuntoja ja tehtyjä selvityksiä:

• Puoltava lausunto Puolustusvoimilta 05/2021 (21 kpl ja 350 m)

• Lentoestelupa (Traficom 09/2021)

• Alustavat melu- ja välkeselvitykset toteutettu keväällä 2021

• Alustava maisemavaikutusarviointi

• Kuntakaavoituksen rinnalla hankkeesta tullaan toteuttamaan laaja ympäristövaikutusten 

arviointimenettely (YVA), jonka yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. 

• Virtain kaupunginhallitus hyväksynyt hankkeen kaavoitusaloitteen 20.6.2022



• Ilmattaren aurinkopuisto Virroilla sijoittuisi yksityisessä omistuksessa 

olevalle maalle tuulipuiston yhteyteen, kiinteistölle 936-403-68-6 

(oikealla kuvassa).

• Aurinkovoimahankkeen tarpeisiin käytettävän kiinteistön pinta-ala noin 

105 hehtaaria, joka mahdollistaa esiselvityksen perusteella noin 80-

100 MWp:n suuruisen aurinkopuiston.

• Hankekoko ja tekninen toteutus tarkentuvat hankkeen YVA-

menettelyn aikana toteutettavien selvitysten ja menettelyn eri 

vaiheissa saatavien lausuntojen ja mielipiteiden mukaisesti.

• 14.9.2022 Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa käydyn työneuvottelun 

perusteella Tuuramäen aurinkoenergiahanke arvioidaan 

liitännäishankkeena osana tuulivoimahankkeen YVA-menettelyä.

• Aurinkoenergiahanke mukana YVA:n vertailuvaihtoehdoissa

• Aurinkopuiston sähköverkkoon liittyminen tapahtuisi tuulipuiston 

kanssa jaettavalla yhteisellä sähköasemalla ja voimajohdolla. 

Liityntäpisteestä eteenpäin aurinkopuiston sisäverkko toteutetaan 

maakaapeloimalla.

Tuuramäen aurinkovoimahanke

Lisää aiheesta:  https://ilmatar.fi/ilmatar-aurinkoenergia/

Hankkeen kuvaus

https://ilmatar.fi/ilmatar-aurinkoenergia/


Esimerkkejä teollisen mittakaavan 
aurinkopuistoista



Vermassalon tuulivoimahanke
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Hankkeen kuvaus

• Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Vermassalo Oy suunnittelee 

tuulivoimahankkeen toteuttamista Virtain kaupungin alueelle Vermasjärven länsipuolelle.

• Vermassalon tuulivoimahanke perustuu Finsilva Oyj:n maanomistukseen. Finsilva on 

käynnistänyt hankkeen esiselvityksen vuonna 2021 ja Ilmatar ja Finsilva ovat sopineet 

hankekehityksen siirtymisestä Ilmattarelle syksyllä 2022.

• Alustava Vermassalon tuulivoimapuiston suunnittelualue kattaa kokonaisuudessaan noin 

4690 ha. hehtaarin laajuisen alueen, joka mahdollistaa noin 20-25 tuulivoimalan 

sijoittamisen.

• Vermassalon hankealue tukeutuu voimassa olevassa Pirkanmaan maakuntakaavassa 

esitettyyn maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotannon alueeseen 

(Hanhisuo-Vehkamäki).

• Vermassalon hankkeen selvityksissä tullaan käyttämään voimaloiden kokonaiskorkeutena 

350 metriä (esim. napakorkeus 225 m ja roottorin halkaisija 250 m

• Voimaladimensiot tarkentuvat suunnittelun edetessä ja mahdollisesti rakennettavat voimalat ovat 

toteutusajan voimalateknologian mukaisia.

• Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 7-10 megawattia (MW)

• Finsilva Oyj on teettänyt osan hankkeen luontoselvityksistä maastokaudella 2021 on 

käynnistänyt alueella luontoselvitykset keväällä 2021 ja suunnittelualue on tarkentunut 

niiden perusteella.

• Kuntakaavoituksen rinnalla hankkeesta tullaan toteuttamaan laaja ympäristövaikutusten 

arviointimenettely (YVA), jonka yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. 

• Ilmatar on toimittanut aloitteen hankkeen osayleiskaavoituksen käynnistämisestä 

Virtain kaupungille.



Vermassalon tuulivoimahanke 
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Esiselvitysaineistoa



Vermassalon tuulivoimahanke 
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Esiselvitysaineistoa



Hankkeiden verkkoliityntä
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• Tuuramäen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeloinneilla ja hankealueelle 

rakennetaan tuulipuiston oma 110/33 kV tai 400/33 kV sähköasema.

• Tuuramäen tuulivoimahankkeen ulkoista sähkönsiirtoa varten tarvitaan 

alustavasti noin 20-25 kilometriä uutta 110 kV tai 400 kV ilmajohtoa, 

liittymispisteestä ja liittyvien tuulipuistojen kokonaistehosta riippuen.

• Nykyinen kantaverkon kapasiteetti on loppu, mutta kantaverkkoyhtiö Fingrid

Oyj on suunnitellut uutta Kristinestad-Honkajoki-(Parkano)-Melo 400+110 kV 

voimajohtoa, joka tulee lisäämään Parkanon alueen liitettävyyttä 

merkittävästi.

• Fingridin hankkeen uudet voimajohdot sijoittuvat pääosin nykyisten 

voimajohtojen rinnalle, jolloin nykyinen johtoalue levenee noin 70–73 

metriä. 

• → Tähän johtoon liittyvän Parkanon uuden sähköaseman tarkka sijainti ei 

ole vielä tiedossa, mutta oletus on, että uusi Parkanon 400 kV kytkinlaitos 

sijoittuisi lähelle nykyistä Parkanon Rännärin sähköasemaa.

• Tuuramäen hankkeen ulkoisen sähkönsiirron ratkaisussa tutkitaan 

mahdollisuutta yhteistyöhön Ilmattaren Parkanon/Kurikan/Kihniön 

Lylyharjun tuulipuiston kanssa (suunniteltu liittymispiste joko 

Rännärin sähköasema tai tuleva Parkanon uusi sähköasema)

• Lisäksi etenkin Vermassalon hankkeen ulkoisen sähkönsiirron ratkaisun 

osalta tarkastellaan mahdollisuutta yhteishankkeeseen ABO Wind Oy:n 

Myyränkankaan tuulivoimahankkeen kanssa. 

• Johtoreitit suunnitellaan ympäristöarvot ja asutus huomioiden ja 

voimajohtolinjaus sisältyy hankkeen tulevaan YVA-menettelyyn.

20 km

7 km

13 km



Alustava hankkeiden kokonaisaikataulu
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Maanhallinta, 

esiselvitykset

Hankkeen 

rahoitus ja 

hankintojen 

kilpailutus

2026 - 2027 2027 - 2062

Rakennusvaihe
Sähköntuotanto

Huolto, ylläpito

Voimaloiden 

poistaminen tai 

uusiminen 

2021 -> 2024-2025

Ympäristövaiku-

tukset

Kaavoitus

2022 - 2024

Rakennusluvat

hyväksytty

2024
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Yhteystiedot:

Lauri Vierto

Hankekehityspäällikkö

lauri.vierto@ilmatar.fi, p. 050 376 5204

https://ilmatar.fi/
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