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Tietopaketti tuulivoimasta kunnille ja kuntalaisille

Mikä ihmeen 2.0?
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Hei!
KUNTATALOUDEN tasapainoon saaminen on näinä aikoina haastava
yhtälö. Alueelle tarvitaan elinvoimaa, mutta investointien ja
yritystoiminnan houkuttelu ei aina ole helppoa - etenkään laajassa
Suomen maassa, jossa uusille hankkeille on monta muutakin ottajaa.
Tuulivoima on yksi ratkaisu, joka on auttanut lukuisia suomalaisia
kuntia kasvattamaan kiinteistöverokertymää alueelleen tulevien
suurten investointien avulla. Niiden myötä alueelle syntyy uusia
työpaikkoja sekä elinvoimaa useille yritystoiminnan aloille. Tuulivoima
ei sovi jokaiseen niemeen ja kukkulalle, mutta huolellisen suunnittelun
myötä hyviä paikkoja on mahdollista löytää eri puolilta Suomea.
HALUATKO tietää enemmän? Kokosimme tähän lehteen juttuja
tuulivoimaan liittyvistä aiheista, jotka kunnissa usein kiinnostavat.
Hyvällä tuulella,
Anni Mikkonen
Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Kuva: Aki Kolehmainen
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Tuulivoima 2.0
Tuulivoimateknologian kehitys on ollut valtavan nopeaa viimeisen
viiden - kymmenen vuoden aikana. Moderneimmat tuulivoimalat
ovat tuotannoltaan aivan eri luokkaa kuin 2010-luvun puolivälissä
rakennetut edellisen sukupolven voimalat, vaikka ne matkan päästä
katsoen näyttävätkin ihan samanlaisilta. Koska tuulivoimalat tuottavat
enemmän sähköä (MWh, megawattitunti) asennettua megawattia
(MW) kohti, on moderneilla tuulivoimaloilla tuotettu sähkö paljon
edullisempaa kuin aiemmin. Siksi tuulivoimaloiden rakentamiseen
ei enää tarvita valtion tukea. Nyt voidaankin perustellusti puhua
tuulivoima 2.0:sta.
Teksti: Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

TUULIVOIMARAKENTAMINEN käynnistyi Suomessa huomattavasti hitaammin kuin monessa muussa Euroopan
maassa. Vuoteen 2009 asti tuulivoimarakentamista
tuettiin investointituella. Investointituen haasteena oli
epävarmuus tulevien vuosien budjetista: hankkeen kehittämistä käynnistäessä ei voinut tietää, onko investointitukea saatavilla siinä vaiheessa, kun hankkeen kaikki luvat
olivat saaneet lainvoiman. Investointituen avulla Suomen
tuulivoimakapasiteetti nousikin vain hiukan yli 140 megawattiin. Tuulivoiman osuus hädin tuskin näkyi Suomen
sähköntuotantopiirakoissa: tuulivoiman osuus Suomen
sähköntuotannosta vuonna 2008 oli 0,4 prosenttia.
VUONNA 2008 Suomessa käynnistyi uusiutuvan sähköntuotannon syöttötariffin valmistelu. Syöttötariffi oli siihen
mennessä käytössä jo valtaosassa Euroopan maita, joissa
tuulivoimarakentaminen oli vilkasta. Poikkeuksia olivat
Ruotsi ja Norja, jotka tukivat uusiutuvan sähköntuotannon rakentamista vihreän sertifikaatin avulla. Uusiutuvan
sähköntuotannon syöttötariffin käyttöönoton jälkeen
tuulivoimarakentaminen otti Suomessa pieniä harppauksia 2010 ja 2012, mutta käynnistyi toden teolla vasta 2014.
Syöttötariffin avulla Suomen tuulivoimakapasiteetti nousi
2044 megawattiin vuoden 2017 loppuun mennessä, ja
tuulivoimalla katettiin 6 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2018.
SUOMI oli vuonna 2019 Euroopan valtioista sijalla 20,
kun katsotaan, kuinka suuri osa vuotuisesta sähkön
kulutuksesta katettiin tuulivoimalla. Hitaalla tuulivoimarakentamisen käynnistymisellä on kuitenkin ollut

hyvätkin puolensa: Suomen tuulivoimalat ovat moderneja
ja tehokkaita, sillä tuulivoimateknologia on kehittynyt
valtavasti 2010-luvun aikana. Myöhempään rakentaen on
saatu käyttöön uudempaa sukupolvea olevia voimaloita. Vuonna 2019 rakennetulla tuulivoimalalla tuotetaan
vuodessa sähköä yli kaksinkertainen määrä vuonna 2009
rakennettuun voimalaan verrattuna.
ULKONÄÖLLISESTI voimalat ovat muuttuneet vain vähän:
vaaka-akselisessa tuulivoimalassa on kolme lapaa, torni
ja perustukset. Voimaloiden lavat ovat kuitenkin huomattavasti pidemmät ja voimalan torni on huomattavasti
korkeampi kuin vielä viisi vuotta sitten, puhumattakaan
kymmenen vuotta sitten rakennetuista voimaloista.
Korkeammalla tornilla pääsee kiinni aiempaa parempiin
tuuliin ja pidemmillä lavoilla saa tuulen energian talteen
suuremmalta alalta. Voimaloiden koon kasvun lisäksi
voimaloiden tekniikassa on tehty muutoksia, jotka mahdollistavat suuremman energiamäärän talteenoton. Voimaloiden hinnat eivät kuitenkaan ole kohonneet tämän
kehityksen myötä, vaan päinvastoin: katsottaessa voimalan tehoon suhteutettuja kustannuksia, ovat investointikustannukset laskeneet. Tämä kehitys on mahdollistanut
sen, että maatuulivoimaa on voitu rakentaa erityisesti
Pohjoismaissa ilman valtion taloudellista tukea vuodesta
2019 alkaen. Suomi, Ruotsi ja Norja ovatkin tällä hetkellä
johtavat Euroopan maat, kun katsotaan markkinaehtoisten – siis ilman valtion taloudellista tukea – rakennettavien tuulivoimaloiden määrää.
TUULIVOIMA 2.0 on syntynyt! •
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STY:n kuntainfo
Kunnille oleellinen tuulivoimatieto
koottuna yhteen paikkaan.

STY:n verkkosivuilta löydät erityisesti kunnille
ja viranomaisille suunnatun tietopankin
tuulivoimasta.
Tietopankista löydät tietoa muun
muassa kiinteistöveroista, tuulivoiman
ympäristövaikutuksista ja monesta muusta
kuntia koskettavasta asiasta.
Kuntien tietopankki tuulivoimasta
löytyy osoitteesta
tuulivoimayhdistys.fi/kuntainfo
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Tuulivoima tuo
kunnille suuret
kiinteistöverotulot
Tuulivoimaa on rakennettu tähän mennessä noin 70 suomalaiseen kuntaan.
Lisäksi hankkeita on vireillä noin 70 kunnassa, joissa ei vielä ole tuulivoimaa joskin osa hankkeista saattaa olla hyvin varhaisessa vaiheessa. Tuulivoiman
rakentaminen on usein merkittävä investointi alueella, jonne investointeja on
mahdollisesti vaikeaa houkutella. Kuntatalouden kurimuksen aikana tuulivoima
onkin tehokas tapa tuoda kunnille elinvoimaa: rakennusaika tuo piristysruiskeen
monenlaisten palveluiden tarjoajille ja etenkin iso hanke pienessä kunnassa
muuttaa merkittävästi kiinteistöverotulojen kertymää, ja siten kunnan taloutta.
Uusia pysyviä työpaikkojakin on työssäkäyntialueelle odotettavissa huoltojen ja
kunnossapidon kautta. Niiden määrä riippuu voimaloiden määrästä.
Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry, Kuvat: YIT

Kiinteistöveroilla paikallista hyväksyttävyyttä
TUULIVOIMALASTA kiinteistöverotettavaksi kiinteistöksi lasketaan perustukset,
torni ja konehuoneen eli nasellin kuori.
Muut osat, kuten lavat ja voimansiirtojärjestelmä, katsotaan koneiksi ja laitteiksi, jotka eivät kuulu kiinteistöverotuksen piiriin. Nyrkkisäännön mukaan
30 prosenttia tuulivoimalan investointikustannuksista on kiinteistöverotettavaa
osuutta.
TUULIVOIMALOIDEN kiinteistöveron
perusteita muutettiin kahteen otteeseen
viime vuosikymmenellä: ikäalennusta
pienennettiin, minimiverotusarvoa
nostettiin ja tuulivoimalat siirrettiin
verotettavaksi pääsääntöisesti voima-

laitoksen kiinteistöveron mukaan.
Muutoksen myötä yksi tuulivoimala
kerryttää elinkaarensa aikana kunnalle
yli 400 000 euroa kiinteistöveroa, jos
se sijaitsee isommassa tuulipuistossa ja
kunta on ottanut käyttöön voimalaitoksen kiinteistöveron, joka on maksimissaan 3,1 prosenttia. Verokertymä on
moninkertainen verrattuna muutoksia
edeltäneeseen aikaan tai Ruotsissa kerättyihin kiinteistöveroihin. Tuulivoima-ala
kuitenkin katsoo, että vaikka nykyinen
kiinteistöveron taso heikentää Suomen
kilpailuasetelmaa suhteessa Ruotsiin
investointien houkuttelussa, parantaa
korkeampi kiinteistöverokertymä
tuulivoiman hyväksyttävyyttä kunnissa.
Merituulivoimaloiden kalliimpien perustusten vuoksi niiden maksama vero
on kuitenkin kohtuuton, ja sitä ollaankin
muuttamassa.
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Iloa budjetin tekoon
kiinteistöveroista
SUOMEEN jo rakennettu tuulivoima on
keskittynyt vahvasti länsirannikolle neljään pohjanmaan maakuntaan ja etenkin
Pohjois-Pohjanmaalle. Myös Lapissa on
paljon tuulivoimaa. Eniten tuulivoimaloita on Kalajoella ja Raahessa. Kalajoki,
Raahe ja Ii saivat kukin vuonna 2020 yli
miljoonan euron verokertymän tuulivoimaloiden kiinteistöveroista. Nykyiset
korkeat tornit ja mataliin tuulennopeuksiin optimoidut voimalat mahdollistavat tuulivoiman rakentamisen myös
sisämaan metsäisille alueille. Noin 70
suomalaista kuntaa hyötyy tuulivoiman
tuomasta kiinteistöverotulosta, osa
vähemmän, osa enemmän tuulivoimaloiden määrän mukaan. Näiden kuntien
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senä pienenä kuntana säilymisen, jonka
tulevaisuutta voisi verrata jopa vauraaseen Kauniaisten kaupunkiin. Totta
kai soraääniäkin on, mutta suurin osa
meistä lestiläisistä näkee, että tuuli on
se luonnonrikkautemme, jonka voimme
muuttaa tulovirraksi. Soravarannot,
laadukas pohjavesi ja metsäalueet eivät
ole nykyisellään muutettavissa rahaksi
ja vaikka Lestijärvellä on vankka asema
mökkipitäjänä, ei matkailussakaan nähdä suurta potentiaalia.”
LESTIJÄRVELLÄ on 1,4 asukasta neliökilometrillä, joten maa-alaa piisaa
tuulivoimallekin. Nykyinen verokertymä
on 2,3 miljoonaa euroa vuodessa. Yhden
prosenttiyksikön muutos tarkoittaa
90 000 euron plus- tai miinusmerkkistä
muutosta. ”Tuulivoiman tuotot mahdollistaisivat meidän kunnallisveron
pudottamisen usealla prosenttiyksiköllä”, Ahonen maalailee.
KIINTEISTÖVEROTULOJEN lisäksi tuulivoimalat tuovat tuloja maanomistajille
ja piristävät elinkeinoelämää monin
tavoin. Monilla paikkakunnilla majoitusja ravintolasektoreiden liiketoiminta on
vilkastunut huomattavasti tuulivoimahankkeen myötä etenkin rakennusaikana. Myös monenlaisia muita palveluita
tarvitaan projektin rakennus- ja käyttöaikana. Lisäksi yli 70 voimalan puisto
myös työllistää useita tuulivoimateknikoita pysyvästi, eikä heidän asemapaikkansa voi sijaita normaalia työssäkäyntialuetta etäämmällä voimaloista.

lisäksi tuulivoimaa on tällä hetkellä
suunnitteilla noin 70:een kuntaan.
SUURIN toiminnassa oleva tuulipuisto
on tällä hetkellä Kristiinankaupungin
Metsälän tuulipuisto, jossa on 34 voimalaa. Sitä suurempia puistoja on tällä
hetkellä rakenteilla sekä Kainuussa että
Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rajaseudulla. Yksi suuri valmiiksi
luvitettu mutta vielä investointipäätöstään odottava hanke on YIT:n Lestijärven
hanke. Hankkeen sähköliitynnän osalta
on tehty sopimus Fingridin kanssa heinäkuussa 2020. Liityntäpiste on Alajärvellä, ja sinne rakennetaan 58 kilometriä
järeää 400 kV sähkölinjaa.
LESTIJÄRVI on Manner-Suomen toiseksi
pienin kunta. Piskuisella Lestijärvellä Keski-Pohjanmaalla on asukkaita

vain 737 henkeä ja tuulivoimaloita on
kuntaan suunnitteilla YIT:n toimesta yhdessä hankkeessa 72 kappaletta. Lisäksi
Lestijärvelle suunnitellaan kahdeksaa
tuulivoimalaa osana toista hanketta, joka
pääosin sijoittuu Toholammin puolelle.
Mikäli kaikki suunnitellut voimalat
rakennetaan, tuovat ne kuntaan miljoonaluokan verokertymän vuosittain.
Tullessaan tuulivoimalat suuruusluokaltaan tuplaisivat Lestijärven nykyisen
verokertymän, kun mukaan lasketaan
maanomistajien saamien korvausten
verokertymät.
MILLÄ mielin tuulivoimahankkeen
etenemistä seurataan kunnassa, kunnanjohtaja Esko Ahonen? ”Tuulivoima
on Lestijärvelle suorastaan elämän ja
kuoleman kysymys. Tuulivoimasta kertyvät tulot mahdollistavat meille itsenäi-
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Mitkä kunnat saavat
tuulivoimaa?
TUULIVOIMAHANKE voi saada alkunsa
monin tavoin. Jotkin kunnat ovat olleet
aktiivisia, kartoittaneet alueidensa soveltuvuutta ja keränneet maanomistajia
yhteen. Maanomistajat tarjoavat myös
aktiivisesti alueitaan tuulivoimahankekehityksen käyttöön. Toisaalta hankekehittäjät etsivät aktiivisesti sopivia alueita
tuulivoimahankkeita varten. Suuret
maanomistajat, kuten Metsähallitus tai
Vapo, tekevät hankekehitystä hallinnoimillaan alueilla.
SUOMESSA kunnilla on kaavoitusmonopoli. Kunta siis lopulta päättää, tuleeko
sen alueelle tuulivoimaa kaavoittamalla alueita tuulivoiman käyttöön – tai
olemalla kaavoittamatta. Moni kunta,
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jolla on kokemuksia tuulivoimasta,
kaavoittaa lisää tuulivoima-alueita. Toisaalta on harmillisia esimerkkejä pitkälle
valmisteltujen hankkeiden kaatumisesta myöhäisessä vaiheessa poliittisten
päätösten pysäytettyä kaavoitusprosessin. Nämä tapaukset ovat valitettavia,
koska hankkeisiin on jo ehtinyt sitoutua
paljon virkamiesten ja hankekehittäjien
työaikaa taloudellisten panosten lisäksi.
Kunnan tahtotila on olennaista, ja poliittisten päätösten linjakkuus ja pysyvyys
keskeistä – samoin kuin valtakunnallisellakin tasolla.
”MEILLÄ nousi vuonna 2012 valtuuston
iltakoulussa ajatus, että miksi monessa
muussa kunnassa viritellään tuulivoimahankkeita, mutta meillä ei. Yksi hanke-

kehittäjä sattui ottamaan yhteyttä pian
sen jälkeen, ja siitä se lähti liikkeelle.
Myöhemmin tuli sitten YIT hanketoimijaksi. Meillä on lähdetty siitä, että katsotaan tarkkaan, mihin tuulivoima sopii
ja kaavoitetaan sitä sinne. Joka kohtaan
tuulivoima ei luonnollisesti sovi ja toisaalta on turha kaavoittaa alueita varalta
tuulivoimalle ja sillä tavalla rajoittaa
muuta maankäyttöä myöhemmin. Meillä on kaavat tehty sillä ajatuksella, että
tuulivoimalle kaavoitetuille alueille sitä
voidaan tehokkaasti rakentaa”, Ahonen
kertoo tuulivoimahankkeiden synnystä
Lestijärven alueelle.
”PÄÄTÖKSET on tehty yksimielisesti, vaikkakin joku eriävä mielipide on
jätetty. Jääviyskysymysten kanssa on oltu

erityisen tarkkana, jotta homma ei kaatuisi muotoseikkoihin. Tuulivoimahankkeiden alueella on yli 80 maanomistajaa
ja kun kunta on pieni, niin jääviyksiä on
pitänyt katsoa todella huolellisesti. Tässä
oli avuksi se, että iso hankealue pilkottiin
kolmeksi pienemmäksi osioksi. Maisema-vaikutuksista on valitettu, mutta ei
muusta. Harmittaahan se, kun hallinto-oikeuksissa tuhrautui vajaa kolme
vuotta. Tuulivoimateknologia ehti kehittyä valtavasti, mikä aiheutti poikkeustarvetta kaavaan, sillä voimaloista ehti tulla
sillä aikaa paljon aiempaa korkeampia ja
tehokkaampia. Toivottavasti rakentaminen pääse pian käyntiin. Tuulivoima on
tosi iso asia Lestijärven ja monen muun
maalaispaikkakunnan tulevaisuuden
kannalta”, Ahonen sanoo. •

Lue lisää tuulivoimaloiden kiinteistöveron määräytymisestä
www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta-2/tuulivoimasta-kunnille

Kiinteistöverot vuonna 2020
Kunta

Voimaloiden lukumäärä Kiinteistövero 2020

Kalajoki
Ii
Raahe
Pori (11 merituulivoimalaa)
Simo
Pyhäjoki

64
56
62
37
37
43

1,59 milj euroa
1,20 milj euroa
1,13 milj euroa
1,05 milj euroa
845 000 euroa
653 000 euroa

Yhteensä

299

6,47 milj euroa
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Poikkeamisella suuremmat
voimalat ja mahdollisesti
pienemmät ympäristövaikutukset
Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry
TUULIVOIMALAT ovat kehittyneet valtavasti kuluneen
kymmenen vuoden aikana. Iso osa muutoksesta on ollut
voimaloiden korkeuden kasvu ja sen myötä lapojen
piteneminen. Voimaloista halutaan tehdä korkeampia,
koska tuulisuus kasvaa nopeasti, kun mennään metreissä
ylöspäin. Korkeuden kasvun myötä uusimmat tuulivoimalat tuottavat huomattavasti enemmän sähköä kuin
vanhemmat kollegansa. Kymmenen vuotta sitten 3 MW:n
voimala maksoi suuruusluokaltaan 4,5 miljoonaa euroa.
Nyt samalla kustannuksella saa noin 4,5 MW voimalan,
joka tuottaa huomattavasti enemmän sähköä. Koska yksi
voimala tuottaa enemmän sähköä mutta rakentamiskustannukset ovat rakennettua megawattia kohden
edullisemmat, voidaan tuulivoimaa nykyään rakentaa
Suomessa ilman valtion tukea.
ILMAN pyörteily lisääntyy, kun se kulkee tuulivoimalan roottorin halki. Tuuli tarvitseekin hetken matkaa
kiihtyäkseen uudelleen, eikä tuulivoimaloita voi sijoittaa
liian lähelle toisiaan. Ulkomitoiltaan suuremmat voimalat tarkoittavatkin myös sitä, että samalle alueelle
voidaan sijoittaa aiempaa vähemmän tuulivoimaloita,
vaikka tuotetun sähkön määrä tästä huolimatta kasvaa.
Uudemmat ja suuremmat tuulivoimalat ovat jopa hiljaisempia kuin vanhemmat voimalat, sillä yhtenä osana
muuta teknistä kehitystä voimaloista on tehty aiempaa
hiljaisempia esimerkiksi lavan reunaan asennettavan
sahalaitaelementin avulla. Hainhampaita muistuttava
reuna rikkoo ilman pyörteilyä lavan takareunalla, mikä
vähentää aerodynaamista ääntä.
TUULIVOIMAHANKE tarvitsee lukuisia lupia ja selvityksiä, joiden tekeminen vie vuosia. Ala itsekään ei ole
osannut ennustaa sitä, kuinka nopeasti voimalateknologia, ennen kaikkea korkeus, on kehittynyt. Etenkin jos
hanke on luvituksen aikana päätynyt hallinto-oikeuksiin,
on tyypillinen tilanne se, että lopulta lainvoiman saava
kaava ei sallikaan tarpeeksi korkeutta tuulivoimaloille
verrattuna siihen, kuinka korkeita uusimmat myynnissä
olevat voimalat ovat. Matalampien voimaloiden käyttö
taas ei mahdollista markkinaehtoista, ilman tukia tapahtuvaa rakentamista, sillä matalammilla voimaloilla
ei saada tuotettua yhtä paljon sähköä kuin korkeammilla.

KORKEAMPIEN voimaloiden rakentamisen mahdollistamiseksi voi olla tarve poiketa kaavassa tai rakennusluvassa määritellyistä voimalan ulottuvuuksista. Maankäyttöja rakennuslaki (MRL) mahdollistaa poikkeamisen sekä
kaavan että rakennusluvan määräyksistä. Säännökset
eivät kuitenkaan anna tarkkoja määreitä sille, kuinka
paljon säännöksistä voidaan poiketa, ja oikeuskäytäntöä
aiheesta on kertynyt vasta melko vähän. Kunnissa onkin
vaihtelevia käytäntöjä sen mukaan, paljonko poikkeamista sallitaan ja milloin kaavoitus on aloitettava alusta.
Säädöksissä on paljon tulkinnanvaraa, ja myös eri poikkeamistapojen valituskelpoisuudessa on vaihtelua.
On mahdollista
•
poiketa rakennusaikana rakennusluvasta
•
että myönnettävällä rakennusluvalla poiketaan
kaavan määräyksistä
•
tehdä erillinen päätös kaavapoikkeamasta
•
aloittaa kaavoitus alusta
KORKEAMMAN ja modernimman voimalan ääni voi olla
jopa hiljaisempi kuin vanhemmassa voimalamallissa,
jonka tietoja käyttäen kaavoitus on tehty. Selvää on kuitenkin, että korkeamman voimalan ääni leviää maastoon
eri kulmassa kuin matalammasta voimalasta lähtevä
ääni. Myös lapojen tiettyinä hetkinä aurinkoisella säällä
aiheuttama vilkkuva varjo, välke, ulottuu maastoon eri
tavoin eri korkuisesta voimalasta. Onkin ensiarvoisen
tärkeää ja välttämätöntä, että ääneen ja välkkeeseen liittyvät selvitykset päivitetään vastaamaan rakennettavien
voimaloiden vaikutuksia. Samaan aikaan pitää muistaa,
että suurempia voimaloita mahtuu samalle alueelle
vähemmän eli usein korkeuden päivityksen myötä voimalamäärä alueella vähenee. Pienempi voimalamäärä
keventää maisemavaikutuksia, vaikka toki korkeuden
kasvulla on omat toisen suuntaiset vaikutuksensa.
Suuremmat voimalat eivät siis automaattisesti tarkoita
suurempia ympäristövaikutuksia, vaan vaikutukset
voivat jäädä aiempaa suunnitelmaa vähäisemmiksi.
Poikkeamisen pitäisikin olla ylipäänsä mahdollista päivitetyin selvityksen ja etenkin silloin, kun korkeampien
voimaloiden ympäristövaikutukset alittavat tai ovat yhtä
suuret kuin kaavassa sallitut ympäristövaikutukset. •

Lue lisää MRL:n poikkeamissäännöksistä:
https://www.tuulivoimalehti.fi/aiheet/tuulivoima-ja-yhteiskunta/
tuulivoimaloiden-teknisen-kehityksen-ja-luvituksen-yhteensovittaminen.html
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Työl l i syys

Tuulivoima työllistää
tuhansia suomalaisia
Teksti: Anna Tiihonen, Suomen Tuulivoimayhdistys, Kuva: Ville Suorsa

Tuulivoimahanke esisuunnitteluvaiheesta valmiiksi puistoksi on vuosien
projekti, johon kuuluu useita eri vaiheita. Eri vaiheidensa aikana hanke
työllistää monien ammattikuntien edustajia, muun muassa biologeja,
arkeologeja, kaavoittajia, maanmittaajia, rakennusinsinöörejä, lakimiehiä,
hankekehittäjiä, tuulivoima-asentajia, kuljetus- ja maansiirtoalan
ammattilaisia, konsultteja sekä useita muita omien alojensa osaajia.
Suomeen rakennettu tuulivoima työllistää jo nyt suorasti ja epäsuorasti
kymmeniä tuhansia suomalaisia ja tulevaisuudessa määrä tulee
tuulivoimaloiden määrän noustessa kasvamaan. Tuulivoimalat vaativat
paljon huoltoa ja kunnossapitoa, ja suurin työllistävä vaikutus tuleekin
käyttövaiheessa, joka kestää noin 20 – 25 vuotta.
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Työl l i syys

Suomen tuulivoimakapasiteetti jakautuu melko lailla läpi maan,
mutta neljä tuulivoiman kannalta keskeisintä maakuntaa ovat tällä
hetkellä Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Lappi ja Satakunta,
joihin myös suurin osa työllisyysvaikutuksista kohdistuu.

TUULIVOIMARAKENTAMISEN kiihtyvä
vauhti Suomessa näkyy uusien markkinaehtoisten hankkeiden julkaisujen ja
käyttöönotettujen tuulivoima-alueiden
lisäksi myös alalla avoinna olevien työpaikkojen määrässä. Tällä hetkellä pelkästään STY:n verkkosivuilla on avoinna
yli kaksikymmentä jäsenyritysten ilmoittamaa työpaikkaa eri puolille Suomea. Ja
tässä on vain osa alalla avoinna olevista
työpaikoista. Nopeasti kasvava ala tarjoaa enenevissä määrin töitä ja tarvitsee
kiihtyvällä vauhdilla lisää osaajia.

Kuinka paljon tuulivoima
työllistää Suomessa?
STY:n teettämän selvityksen (2019) mukaan vuoden 2018 loppuun mennessä
Suomeen rakennettu tuulivoimakapasiteetti (noin 2 000 MW) luo 25-vuotisen
elinkaarensa aikana työtä suomalaisille
yhteensä 55 800 henkilötyövuoden*
verran (henkilötyövuodella tarkoitetaan
täyttä työaikaa tekevän henkilön koko
vuoden työskentelyä). Tuulivoimatuotannon suora työllistävä vaikutus on 2
600 henkilötyövuotta ja kerrannaisvaikutusten aikaansaama työvoiman
tarve on noin 53 200 henkilötyövuotta.
Kerrannaisvaikutusten osuus tuulivoimatuotannon työllisyysvaikutuksista
on luonnollisesti suuri, sillä hankkeissa
tarvitaan paljon eri alojen asiantuntijapalveluita, konsultointia ja osaamista.
Tuulivoimatuotannon lisäksi Suomessa
on erittäin paljon tuulivoimaloiden
komponenttien valmistusta ja vientiä.
Kotimainen tuulivoimateollisuus työllisti vuonna 2018 noin 2 000 henkilöä.
KOTIMAISTEN työpaikkojen lukumäärä
tulee kasvamaan nopeasti uusien tuulivoimahankkeiden myötä - tällä hetkellä
Suomessa on rakenteilla tuulivoima-

hankkeita noin 2 500 megawatin edestä.
Jo tämä määrä tulee tuplaamaan raportissa tarkastellut työllisyysvaikutukset.
Vuoteen 2030 mennessä Suomessa on
arvion mukaan noin 8 000 megawattia
tuulivoimaa.

Tiesitkö, että tuulivoima
työllistää Euroopassa
300 000 työntekijää?
(WindEurope 2019)

Hajautettuja työpaikkoja
huollosta ja kunnossapidosta
poikkeuksetta pareittain.
TUULIVOIMA työllistää hajautetusti
suomalaisia ympäri maata, mikä myös
jakaa työn tuomaa hyvinvointia ympäri
Suomea. Tuulivoima työllistää paljon
väkeä kerrallaan rakennusaikana,
mutta suurin työllistävä vaikutus syntyy
20-25 vuotta kestävän käyttövaiheen
aikana huollon ja kunnossapidon kautta.
Voimaloiden huolto ja kunnossapito
ovat oleellinen osa sähköntuotantoa,
sillä tuulivoimalat kohtaavat jatkuvasti
valtavia voimia ja rasitusta ja tulovirta
perustuu tuotettuun sähköön. Huoltovasteen on oltava nopea ja voimaloiden
huoltajien täytyykin pääsääntöisesti löytyä työssäkäyntialueelta, eli suhteellisen
läheltä tuulivoimaloita.
TUULIVOIMALOIDEN huolto tapahtuu
usein pitkään voimalavalmistajan
toimesta voimaloiden oston yhteydessä
sovitun huoltosopimuksen mukaisesti.
Huoltosopimusten kesto vaihtelee ollen
tyypillisesti noin 10-15 vuotta. Voimalavalmistajat perustavat eri maihin
huoltopisteidensä verkostot siten, että
kaikkien voimaloiden huolto saadaan
hoidettua mahdollisimman lyhyillä
vasteajoilla ja tehokkaasti. Karkean
nyrkkisäännön mukaan noin kymmenen voimalaa vaatii työssäkäyntietäisyydelle kaksi tuulivoima-asentajaa, sillä
työskentely tuulivoimaloissa tehdään
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TUULIVOIMALOIDEN huolto tapahtuu
usein pitkään voimalavalmistajan
toimesta voimaloiden oston yhteydessä
sovitun huoltosopimuksen mukaisesti.
Huoltosopimusten kesto vaihtelee ollen
tyypillisesti 20-25 vuotta. Voimalavalmistajat perustavat huoltopisteiden verkoston siten, että kaikkien voimaloiden
huolto saadaan hoidettua mahdollisimman lyhyillä vasteajoilla ja tehokkaasti.
Karkean nyrkkisäännön mukaan noin
kymmenen voimalaa vaatii työssäkäyntietäisyydelle kaksi tuulivoima-asentajaa, sillä työskentely tuulivoimaloissa
tehdään poikkeuksetta pareittain.
ESIMERKIKSI Saksalainen voimalavalmistaja Nordex perusti konttorin Suomeen
melkein kymmenen vuotta sitten. Viime
vuosien aikana tiimi on kasvanut yli 100
henkilöön, ja lisää väkeä rekrytoidaan
tälläkin hetkellä. Nordexilla on lähes 60
asentajaa huoltopisteissään Sodankylässä, Iissä, Hyrynsalmella, Oulaisissa,
Kalajoella, Perhossa, Teuvalla, Porissa ja
Aurassa. Nordexin mukaan tuulivoimaloiden normaalit huollot ja operointi
tehdään pitkälti oman väen voimin.
Isommat osien vaihdot ja erikoistyöt
tehdään joko talon sisältä saatavien,
muista maista tulevien vahvistusten tai
alihankkijoiden avulla.•

Ä äni

Äänen leviäminen
määrää tuulivoiman
ja asutuksen etäisyyden
toisistaan
Suomen lainsäädännön mukaan tuulivoiman ja asutuksen välinen
vähimmäisetäisyys määrittyy äänen leviämisen, ei kilometrien mukaan.
Äänen leviäminen ja kuuluminen kyseessä olevassa maastossa
mallinnetaan etukäteen. Suomessa on tarkat ja laadukkaat ohjeet
tuulivoimaloiden äänen mallintamiselle ja mittaamiselle. Selvää on,
että meluvaikutukset tulee selvittää huolellisesti ja ottaa huomioon
maankäytön suunnittelussa.
Teksti: Minna Juhola, HPP Asianajotoimisto Oy, Kuva: wpd windmanager Suomi Oy

LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ ei säädetä vähimmäisetäisyydestä tuulivoimaloiden ja
asutuksen välillä, eikä etäisyyksistä ole
myöskään annettu soft law -ohjeistusta.
Julkiseen keskusteluun on kuitenkin
tasaisin väliajoin noussut väite, että
sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suosittaisi kahden kilometrin vähimmäisetäisyyttä tuulivoimaloiden ja loma- tai
asuinrakennusten välille. Tämä perustuu
kuitenkin väärinkäsitykseen. ”Kahden
kilometrin suojaetäisyys” on jäänyt
elämään lausunnosta, jonka STM antoi
vuonna 2013 Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavasta perustuen
virheelliseen tulkintaan Iso-Britanniassa annetusta ohjeistuksesta. STM
on myöhemmin korjannut kantaansa
ja todennut, ettei mitään kategorista
etäisyysrajaa ole perusteltua noudattaa.
Tästä huolimatta muutamassa kunnassa
on linjattu, ettei tuulivoimaloita tule
kaavoittaa tietylle etäisyydelle asutuk-

sesta. Kaavoitusmonopolin johdosta kunnat voivatkin varsin vapaasti
määrätä alueensa maankäytöstä, vaikkei
lainsäädännössä vähimmäisetäisyyksistä
olekaan säädetty.
MITEN asutuksen ja tuulivoiman suhdetta sitten lähestytään lainsäädännössä,
kun etäisyydet eivät ratkaise? Lähtökohtana on tuulivoimaloista aiheutuvien
vaikutusten, eli erityisesti melun ja jossain määrin myös lapojen pyörimisestä
aiheutuvan varjon vilkkumisen eli välkkeen, huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa. Tuulivoimaloiden rakentaminen
edellyttää pääsääntöisesti kaavaa, jonka
laadinnassa sovellettavaksi tuleva maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999, ”MRL”)
edellyttää kaavan vaikutusten riittävää
selvittämistä maankäyttötarpeiden
yhteensovittamiseksi. Useimmiten tuulivoimahankeen toteuttamiseksi laaditaan
tuulivoimarakentamista ohjaava MRL
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77 a §:n mukainen yleiskaava, jolloin
tulee lain yleisten sisältövaatimusten
täyttymisen lisäksi varmistua siitä, että
yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista
ja muuta alueiden käyttöä ja että suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu
maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön. Tämä edellyttää muun ohessa
meluvaikutusten arviointia ja huomioon
ottamista.
TUULIVOIMAMELUA koskien on vuonna
2015 annettu oma valtioneuvoston
asetus ulkomelutason ohjearvoista
(1107/2015). Lisäksi sisämelun osalta
tulee noudatettavaksi Sosiaali- ja
terveysministeriön asetus asunnon
ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista
(545/2015). Tuulivoimameluasetuksessa
säädetään suunnittelun ohjearvoista,
jotka tulee ottaa huomioon esimerkiksi

Ä äni

Tuulivoimaloiden lähellä tehdyt mittaukset
osoittavat, että Suomessa käytössä
olevat äänen leviämiselle etukäteen
tehtävät mallinnukset antavat hyvän
ja luotettavan kuvan käytönaikaisesta,
todellisesta äänimaailmasta. Ääntä
koskevat tutkimukset puolestaan osoittavat,
että äänen häiritsevyys yleistyy, jos meillä
käytössä olevien ääniohjearvojen sallimat
äänenpainetasot ylitetään. Suomen ääntä
koskevat tasot on siis asetettu oikealle tasolle,
ja äänen mittaamista ja mallintamista
koskevat ohjeet ovat laadukkaita.

tuulivoimaosayleiskaavaa laadittaessa.
Nämä asutusta ja loma-asutusta koskevat
ohjearvot melulle ovat päiväaikaan 45 dB
ja yöaikaan 40 dB. Koska kyse on vasta
suunnitteilla olevasta toiminnasta, meluvaikutuksia arvioidaan lähtökohtaisesti suunnittelutietoihin ja mallinnuksiin
perustuen. Mallinnusten laadinnassa
noudatetaan vakiintuneesti ympäristöhallinnon ohjetta tuulivoimaloiden
melun mallintamisesta (2/2014), jossa
otetaan esimerkiksi kantaa siihen, minkälaisiin lähtötietoihin mallinnuksen tulee perustua. Kun tuulivoimahankkeen
mahdollistava kaava laaditaan siten, että
mallinnuksin arvioidut meluvaikutukset
pysyvät ohjearvojen puitteissa, täyttää
kaava lähtökohtaisesti MRL:n vaatimukset tältä osin.
ASETUKSEN mukaiset suunnittelun
ohjearvot eivät ole toimintaa sitovia
raja-arvoja, vaan niiden tarkoitus on
ohjata maankäytön suunnittelua siten,
ettei tuulivoimaloiden toiminnasta
aiheudu sellaisia häiritseviä vaikutuksia,
joiden vuoksi tuulivoimaloiden toimintaa olisi tarve myöhemmin säädellä
ympäristöluvalla. Tuulivoimaloilta ei siis
edellytetä ympäristölupaa suoraan lain
nojalla, vaan luvantarve määräytyy mahdollisten vaikutusten perusteella. Mikäli

ympäristölupaa kuitenkin edellytetään,
tulee luvan myöntämisen edellytyksiä
tarkastella vaikutuksia koskevien selvitysten perusteella ja suhteessa asetuksen
mukaisiin ohjearvoihin. Ympäristöluvan
myöntämisen edellytyksenä on, ettei
toiminnasta asetettavat lupamääräykset
ja toiminnan sijoituspaikka huomioon
ottaen aiheudu terveyshaittaa tai naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta. Mikäli toiminnasta aiheutuvat vaikutukset pysyvät valtioneuvoston
asetuksen mukaisten ohjearvojen
rajoissa, meluvaikutukset eivät aiheuta
lain tarkoittamaa terveyshaittaa tai kohtuutonta rasitusta, jolloin edellytykset
luvan myöntämiselle täyttyvät tältä osin.
ASUTUKSEN ja tuulivoiman sijoittumista tulee siis lainsäädännön mukaan
tarkastella vaikutusten perusteella.
Vaikutusperusteisuus on vahvistettu
myös korkeimman hallinto-oikeuden
oikeuskäytännössä, jossa on toisaalta
todettu ohjearvojen ohjaavan sekä
maankäytön suunnittelua että ympäristölupaharkintaa ja toisaalta vahvistettu, että tarkastelun tulee perustua
hankkeen arvioituihin vaikutuksiin, ei
yksittäisten ihmisten kokemuksiin. Tätä
havainnollistavat hyvin ympäristölupa-asiaa koskeva vuosikirjapäätös KHO

13

2018:150 sekä tuore tuulivoimaosayleiskaavaa koskeva tuore päätös KHO
290/2019. Vuosikirjapäätöksessä korkein
hallinto-oikeus toteaa, että ohjearvojen
tavoitteena on ehkäistä yleisesti melun
aiheuttamia haittoja, eikä niiden tulkinnassa voida ottaa huomioon mahdollisia
yksilöllisiä eroja melun kokemisessa.
Lisäksi molempien päätösten perusteluissa todetaan nimenomaisesti, ettei
Suomessa ole sitovaa määräystä siitä,
mille etäisyydelle asutuksesta tuulivoimalat voidaan sijoittaa.
HAITALLISTEN vaikutusten minimoimiseksi tuulivoiman vaikutukset, erityisesti
sen meluvaikutukset, tulee näin ollen
arvioida ja ottaa mahdollisimman hyvin
huomioon maankäytön suunnittelussa
eri toimintoja yhteensovitettaessa. Oikeuskäytännössä vahvistetun mukaisesti
tuulivoimaloiden sijaintia koskevat kysymykset ratkaistaan hankekohtaisesti.
Suunniteltu sijaintipaikka suhteessa asutukseen on osa arvioinnin lähtötietoja
ja näin ollen asutuksen kannalta riittävä
etäisyys tulee arvioiduksi osana hankkeen vaikutusarviointia. Yleispätevää
säännöstä asutuksen ja tuulivoimaloiden
välisestä minimietäisyydestä ei siis ole. •

Tuu l en tuomaa työtä

Kuva: Merja Piirainen

Nimi

Miten tuulivoima työllistää sinua?

Matti Vartiainen

Työskentelen Peikolla tuulivoimatuotteiden liiketoimintapäällikkönä, ja vastaan
kotimaan myynnistä. Työni on erittäin monipuolista ja vaihtelevaa. Proaktiivisen
myyntityön lisäksi osallistun suunnitteluun ja projektinhoitoon. Lisäksi olen mukana
tuotantoon, tuotekehitykseen ja prosessitehokkuuteen liittyvissä tehtävissä.

Työpaikka
Peikko

Koulutus
Talonrakennusinsinööri

Mikä on parasta työssäsi?
Erilaiset ihmiset ja tiivis yhteistyö, kun yhdessä etsimme projekteihin nykyaikaiset,
optimoidut perustusratkaisut. Samalla, kun etenemme tavoitteellisesti samaan
suuntaan erittäin nopeasti kehittyvässä liiketoimintaympäristössä, on se myös itselleni mahdollisuus oppia uutta ja kehittää omaa toimintaamme.

Hauskin muisto työsi parista?
Koen hauskoja ja mieleenpainuvia hetkiä viikottain sekä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden että monikansallisten työkavereideni kanssa.

Kenelle suosittelisit tuulivoima-alaa?
Tuulivoima-alalta löytyy mielenkiintoisia haasteita sekä ”lähes kaiken kokeneille
konkareille” että vasta työuraansa aloitteleville. Suosittelen tuulivoimaa uravalintana
lämpimästi.
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Kuva: Eija Ranua

Nimi

Miten tuulivoima työllistää sinua?

Karoliina Tuominen

Toimin Despro Engineering Oy:llä liiketoimintavastaavana rakennuttamisen ja
uusiutuvien yksiköissä. Tuulivoimasektorilla olemme melko uusi toimija, mutta
olemme huomanneet, että kokemuksestamme jakelu- ja alueverkon osalta on
hyvinkin relevanttia myös tuulipuistoja suunniteltaessa ja rakennettaessa. Teemme
sähkö- ja televerkon mitoitusta, massalaskentaa ja maastosuunnittelua sisältäen
luvituksen ja työkarttojen teon. Hoidamme myös hankevaiheen suunnittelua, jossa
pystymme arvioimaan erilaisia verkon ratkaisuja ja toteutustapoja sekä arvioimaan
niiden kustannusvaikutuksia. Minun vastuullani on asiakkuuksien hoito, myynti ja
projektinhallinta. Jos projekteissa tarvitaan apukäsiä, niin pystyn auttamaan myös
erilaisissa suunnittelutehtävissä ja sidosryhmäneuvotteluissa. Meidän tiimi toimii
hyvinkin joustavasti puolin ja toisin!

Työpaikka
Despro Engineering Oy

Koulutus
DI Tuotantotalous

Mikä on parasta työssäsi?
Se, että pystyn luottamaan työkavereideni osaamiseen, meidän tiimillä on uskomaton ongelmanratkaisukyky ja saan nauraa töissä joka päivä. Kehitymme yhdessä.

Hauskin muisto työsi parista?
Hauskimmat muistot ovat ehdottomasti olleet erilaiset kohtaamiset ihmisten kanssa ajalta, kun toimin pääasiassa suunnittelijana, ja niitä on lukuisia. Olen tehnyt
maanomistajan kanssa hedelmäsalaattia, mitannut verenpainetta, vienyt lehmiä laitumelle, hakenut kanalasta munia, etsinyt kadonnutta moottorisahaa pitkin metsiä
ja kasannut juhannuskokkoa, jotta siitä saadaan isompi kun naapurilla. Olen myös
onnistunut eksymään ylämaankarjan aitaukseen ja minun käsiini on annettu jopa
kaivinkone. Kaikista on selvitty. Koko matka Desprolla erilaisten tehtävien ja kohtaamisten parissa on niin täynnä mieleenpainuvia muistoja, etten edes uskalla ajatella
mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
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Kuva: Ville Suorsa

Nimi

Miten tuulivoima työllistää sinua?

Ville Suorsa

Tuulivoima on työllistänyt minua hyvin monipuolisesti jo vuodesta 2008 alkaen.
Olen osallistunut tuona aikana ainakin 120 eri tuulivoimahankkeeseen käytännössä
koko Suomen alueella. Minun tehtäväni näissä hankkeissa ovat olleet mm. luonto- ja
linnustoselvitykset sekä vaikutusten arvioinnit, tapauskohtaisesti ihan hankkeiden
esisuunnittelusta, ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) ja kaavoitukseen sekä
toteutuneiden hankkeiden jälkiseurantaan saakka. Olen osallistunut selvitysten
suunnitteluun ja koordinointiin sekä toteutukseen ja vaikutusten arviointiin hyvin
monella tasolla. Useissa hankkeissa olemme asiakkaiden mukana ratkaisemassa
ongelmia ja yhteensovittamassa tuulivoimahankkeita alueen luontoarvoihin nähden. Päätyöni on linnuston parissa, mutta teen paljon töitä myös mm. lepakoiden
ja liito-oravan kanssa sekä viime aikoina myös susien ja metsäpeuran osalta. Viime
aikoina olemme päässeet seuraamaan muun muassa maakotkien ja sääksien liikkeitä
satelliittilähettimien tuottaman aineiston kautta, joka tuo työhön myös aivan uuden
ulottuvuuden.

Työpaikka
FCG Finnish Consulting
Group Oy

Koulutus
FM biologi (eläinekologia)

Mikä on parasta työssäsi?
Parasta työssäni on sen vaihtelevuus. Käytännössä joka vuosi tehdään eri hankkeita,
jolloin alueet ja niihin liittyvät haasteet vaihtelevat. Työssä pääsee myös reissaamaan
eri puolilla Suomea, jolloin kotimaa, ja viime vuosina etenkin Lounais-Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan rannikkoseutu on tullut tutuksi. Työn parhaimpia
puolia on myös sen vapaus, koska pääsen vaikuttamaan tekemiseen ja toimintatapoihin monipuolisesti. Työ on tietysti jossain määrin raskasta, koska maastobiologi
ei kulje kellokortti kaulassa maastossa. Työt on tehtävä tiettyyn aikaan vuodesta ja
tiettynä vuorokauden aikana. Maastossa pitää olla niinä hetkinä, kun lintujen päämuutto tapahtuu tai viitasammakoiden soidin on kuuluvimmillaan. Pöllöselvitykset
ja lepakkoselvitykset tehdään yöllä, ja monet etenkin linnustoselvitykset ajoittuvat
aikaisiin aamuihin. Näinä hetkinä ja työmatkoilla näkee kuitenkin erittäin hienoja
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tilanteita Suomen luonnossa ja etenkin kesäyöt sekä aikaiset aamut ovat erittäin
hienoja.

Hauskin muisto työsi parista?
Muistoja on paljon, joista syvimmälle jääneet muistot ajoittuvat erittäin hienoihin
työviikkoihin Perämeren ulkosaaristoon suunniteltujen merituulipuistojen linnustoselvityksissä vuosina 2008-2009. Mieleen on jäänyt myös pikainen tapaaminen
ahman kanssa Lestijärven alueella, jossa molemmat mittailimme hetken toisiamme
aamuyön tunteina laajan erämaan läpi kulkevalla metsäautotiellä.

Kuva: Sami Paakkola

Nimi
Jari Mehtälä

Työpaikka
Nordex Finland Oy

Koulutus
Tietotekniikan Insinööri
(OAMK 2009)

Miten tuulivoima työllistää sinua?
Liityin Nordexiin syyskuusta 2015. Aloitin service technician roolissa ja ajan myötä
pääsin lead technician rooliin. Olen myös työsuojeluvaltuutettu. Tällä hetkellä päivät
kuluvat vianhaussa ja raportoidessa.

Mikä on parasta työssäsi?
Kun saan hankalan vianhaun jälkeen voimalan toimimaan, niin se kyllä palkitsee.
Olen nuoresta pitäen tykännyt korjata ja ropata kaikenlaisia moottorivehkeitä, joten
tämä työ sopii luonteelleni.

Hauskin muisto työsi parista?
Norjan Midtfjellet -puistossa vierailu oli maisemineen huikea kokemus. Hyviä muistoja ja edelleen nautittava kokemus on tammi-helmikuun taitteessa, kun nousee
aamulla tuulivoimalaan ja näkee kevään ensimmäisen auringonnousun.
17
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Turvallista
sähköntuotantoa
- suomalaistutkimuksia
tuulivoiman
terveysvaikutuksista
Tuulivoimaa on rakennettu globaalisti jo vuosikymmenten ajan
ja sen vaikutuksia ihmisten terveyteen on tutkittu ympäri maailmaa. Myös Suomessa tuulivoimaloiden äänen terveysvaikutuksia on tutkittu useassa tutkimuksessa: on koottu yhteenveto
kansainvälisen tutkimuksen tuloksista ja tehty omia mittauksia
ja kyselyitä tuulivoimaloiden läheisyydessä sekä laboratoriotutkimuksia. Hyvä uutinen tuulivoimaloiden äänen terveysvaikutuksia pohtivalle on, että kaikkien tieteellisten tutkimusten tulokset
osoittavat samaan suuntaan: tuulivoimaloiden äänellä ei ole
todettu olevan vaikutuksia terveyteen niillä äänenvoimakkuuksilla, joilla tuulivoimaloiden ääni saa Suomessa kuulua asutuksen luona.
Teksti: Anna Tiihonen, Suomen Tuulivoimayhdistys, Kuva: wpd windmanager Suomi Oy

SUOMESSA teollisen tuulivoiman juuret ovat vielä pintamaassa ja tuulivoimaloiden rakentaminen tai suunnittelu omaan asuinympäristöön saattaa aiheuttaa huolta. Tämä on ymmärrettävää,
ovathan tuulivoimalat suuria rakennelmia ja, kuten useimmista muistakin ihmistoiminnoista,
niiden käytöstä syntyy ääntä. Tähän artikkeliin on koottu uusimmat Suomessa tehdyt tutkimukset tuulivoimaloiden äänen vaikutuksista. Kirjallisuuskatsaukset summaavat hyvin myös
kansainvälisten vertaisarvioitujen tutkimusten tuloksia. Tutkimukset esitellään kronologisesti
uudemmasta vanhimpaan.
18
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Tiesitkö?
Puhdasta energiaa tarvitaan, jotta yhteen ihmiskunnan suurimmista
haasteista voidaan vastata: Maailman terveysjärjestö (WHO) arvioi, että
ilmastonmuutos aiheuttaa maailmanlaajuisesti vuosien 2030 - 2050
välisenä aikana noin 250 000 kuolemaa vuodessa. Energiantuotanto
on yksi suurimmista ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä, ja siksi
siirtyminen puhtaaseen sähköntuotantoon on tärkeää meille kaikille.
Tuulivoima on paitsi puhdas myös edullisin tapa tuottaa sähköä, kun
tarkastellaan uutta sähköntuotantokapasiteettia. Siksi tuulivoimaa
rakennetaan paljon lisää niin meillä, kuin muuallakin maailmassa.

Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys, Valtioneuvosto 2020
TUOREIN Suomessa tehty tutkimus tuulivoiman terveysvaikutuksista julkaistiin kesäkuussa 2020.
Tutkimuksessa selvitettiin vaikuttaako tuulivoimaloiden infraääni haitallisesti ihmisten terveyteen. Valtioneuvoston rahoittama hanke koostui kolmesta osiosta: tuulivoimaloiden infraäänen pitkäaikaismittauksista, tuulivoima-alueilla toteutetusta kyselytutkimuksesta ja laboratoriossa tehdyistä kuuntelukokeista. Tutkimushankkeen tulosten mukaan infraäänialtistus ei selitä tuulivoimaan liitettyä oireilua.
TUULIVOIMALOIDEN äänen pitkäaikaismittaukset sekä tuulivoima-alueiden lähiasukkaille kohdistetut
kyselytutkimukset toteutettiin alueilla, joissa lähiasukkaiden tiedettiin yhdistäneen oireita tuulivoimaloiden infraääneen. Äänimittausten mukaan infraäänen taso asunnoissa oli samaa luokkaa kaupunkiympäristön infraäänitasojen kanssa. Kyselytutkimuksen avulla taas selvitettiin oireiden kokemisen
yleisyyttä. Lähimmillä alueilla, jotka sijaitsivat alle 2,5 kilometrin päässä tuulivoimaloista, 85 prosenttia
kyselytutkimuksen vastaajista ei yhdistänyt oireita tuulivoimaloiden infraääneen. Koko kyselytutkimusalueella, noin 20 kilometrin säteellä tuulivoimaloista, vain viisi prosenttia vastaajista yhdisti oireita
tuulivoimaloiden infraääneen.
LABORATORIOKOKEISSA tutkittiin ensimmäistä kertaa Suomessa tuulivoimaloiden infraäänen
vaikutuksia ihmisen fysiologisiin vasteisiin, kuten tahdosta riippumattoman hermoston toimintaan.
Kuuntelukokeisiin osallistuville esitettiin tuulivoimaloiden pitkäaikaismittauksissa tallennettua ääntä,
joka sisälsi myös tuulivoimaloiden infraääntä. Ääntä soitettiin kahdelle eri testiryhmälle, joista toiset
olivat ilmoittaneet kokevansa tuulivoimaloiden lähellä terveyshaittaa, toiset eivät. Koehenkilöt eivät
pystyneet havaitsemaan infraääntä ääninäytteissä, eikä infraääni vaikuttanut koettuun äänen häiritsevyyteen. Fysiologisissa mittauksissa ei myöskään havaittu eroa stressi-indikaattoreissa eri ryhmien
tai ääninäytteiden välillä. Vaikka osa tuulivoima-alueiden lähiasukkaista yhdisti kyselytutkimuksessa
tuulivoimalat oireisiinsa, tutkimustulokset eivät tue väitteitä siitä, että tuulivoiman infraääni aiheuttaisi
terveyshaittaa.
HANKKEEN toteuttivat monitieteellisenä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tiivistelmä ja policy brief -artikkeli (suomeksi): https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=34903

Loppuraportti (englanniksi): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-907-3
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Anojanssi - Ympäristömelun häiritsevyyden mittaluvut -hanke.
Turun ammattikorkeakoulu 2016-2019
PROJEKTIN tavoitteena oli tuottaa tutkimustietoa etenkin Suomessa yleisen kokoluokan (3 MW tai yli)
tuulivoimaloiden vaikutuksista. Tutkimusten osatavoitteita olivat muun muassa mallinnetun tuulivoimalan äänitason luotettavuuden arviointi ja häiritsevyyden kanssa tekemisissä olevien ei-akustisien
tekijöiden kartoitus.
TUTKIMUSTULOSTEN mukaan tuulivoimaloiden äänen mallintaminen ympäristöhallinnon mallinnusohjeita käyttäen tuottaa luotettavia tuloksia. Tutkimuksessa havaittiin, että ympäristömelun häiritsevyys riippuu sekä äänen ominaisuuksista, että ääntä kuuntelevan ihmisen taustoista. Eri henkilöt
voivat kokea täsmälleen saman äänen hyvin eri tavoin riippuen muun muassa yksilöllisistä tekijöistä,
asuinalueesta ja asenteesta äänilähdettä kohtaan. Vaikka tuulivoimaloiden äänen häiritsevyys näyttää
riippuvan äänentasosta, selittää äänitaso vain kymmenen prosenttia yksilöiden kokemasta häiritsevyyden kokemuksesta, loppu johtuu muista tekijöistä.

Lue lisää tutkimustuloksista (suomeksi) http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167606.pdf

Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutukset terveyteen,
työ- ja elinkeinoministeriö 2017
VUONNA 2016 tehdyssä Suomen energia- ja ilmastostrategiassa vuodelle 2030 linjattiin, että tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista on tehtävä riippumaton ja kattava selvitys. Hallituksen toimeksiannosta vuonna 2017 valmistuneeseen terveysselvitykseen kuuluu kirjallisuuskatsaus kansainvälisistä
tutkimuksista sekä Suomessa kahdessa eri kohteessa toteutettuja infraäänimittauksia.
SELVITYKSEN mukaan yhteyttä tuulivoiman äänen ja terveysvaikutuksien välillä ei ole tieteellisissä tutkimuksissa löydetty. Tuulivoimaloiden äänen häiritsevyys on tutkimusten mukaan yhteydessä mallinnettuun äänitasoon; koettu häiritsevyys on useassa tutkimuksessa alkanut yleistyä äänitason ylittäessä
noin 40 dB (A). Suomessa valtioneuvoston asetus (2015) tuulivoimaloiden ääniohjearvoista linjaa, että
tuulivoimaloiden ääni ei saa talojen tai loma-asuntojen välittömässä läheisyydessä ylittää päivällä 45
desibeliä ja yöllä 40 desibeliä. Infraäänitasot tuulivoimaloiden lähialueilla ovat tutkimuksen mukaan
samaa tasoa kuin kaupunkikeskustoissa, eikä ole viitteitä siitä, että infraäänet näillä tasoilla aiheuttaisivat haittaa terveydelle.
SELVITYKSEN laatimiseen osallistui lääketieteen, ympäristöterveyden, akustiikan ja ionisoimattoman säteilyn asiantuntijoita. Selvityksen vastuuorganisaationa oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja
infraäänimittauksista vastasi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Asiantuntijoita oli mukana lisäksi
Helsingin yliopistosta, Helsinki Ear Institutesta ja Säteilyturvakeskuksesta.

Lue lisää tutkimustuloksista (suomeksi): http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80067

Tuulivoimaloiden infraäänet ja niiden terveysvaikutukset,
Turun ammattikorkeakoulu 2017
STY:N teettämässä Turku AMK:n laatimassa selvityksessä on käyty läpi kattavasti infraäänen perusteet
sekä kansainvälinen infraäänen terveysvaikutuksiin liittyvä tieteellinen kirjallisuus. Lisäksi selvitystä
varten mitattiin infraääniä neljänlaisessa eri ympäristössä, yhteensä 31 mittauspisteessä: mukana olivat
asuinrakennuksen äänet, pihaympäristön äänet, liikennevälineiden ja -väylien äänet sekä luontoympäristön äänet.
VERTAISARVIOITU tieteellinen kirjallisuus ei tue näkemystä, että tuulivoimaloiden infraääni aiheuttaisi
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terveyshaittoja ihmiselle. Tutkimuksessa toteutetuissa mittauksissa tuulivoimaloiden infraääni jäi
reilusti alle infraäänen kuulokynnyksen. Tuulivoiman ääni ei siis mittausten mukaan eroa muista meitä
ympäröivistä infraäänistä: se on samalla tasolla kaupunkiympäristössä mitattujen infraäänitasojen
kanssa ja huomattavasti alle sen, mitä vallitsee esimerkiksi ruotsinlaivalla tai henkilöautossa ajon aikana
tai asunnossa käveltäessä tai pesukoneen lingotessa.

Lue lisää tutkimustuloksista (suomeksi):
https://www.tuulivoimayhdistys.fi/media/infraaani2017.pdf

Mikä ihmeen infraääni?
Tuulivoimalat tuottavat laajakaistaista ääntä. Pienitaajuuksista,
alle 20 hertsin ääntä kutsutaan sopimusluonteisesti
infraääneksi. Näin matalataajuisen äänen pitää olla erittäin
voimakasta, jotta se on ihmisen kuultavissa. Infraääntä esiintyy
yhdessä kuultavan äänen kanssa kaikkialla luonnossa ja
rakennetuissa ympäristöissä, mutta pääsääntöisesti emme sitä
kuule. Tuulivoimalan tuottaman infraäänen lisäksi altistumme
kuulokynnyksen ulkopuolelle jäävälle infraäänelle mm. tuulen,
aaltojen, liikenteen ja isojen koneiden vuoksi sekä myös
esimerkiksi keinuessa.

Lisää tutkimuksia tuulivoiman terveysvaikutuksista Suomesta ja ulkomailta

Tuulivoiman melu ja sen vaikutukset, Vaasan Yliopisto 2020. https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/11290

Wind Turbine Noise and Health Study: Summary of Results, Health Canada 2016.
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-risks-safety/radiation/everyday-things-emit-radiation/wind-turbine-noise/wind-turbine-noise-health-study-summary-results.html

Meluhaittojen kokeminen ja oireilu yhdeksällä tuulivoima-alueella Suomessa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131157/YT5-2016_Turunen_ym_final.pdf

Tuulivoimalamelun terveysvaikutukset, Työterveyslaitos 2014
https://www.tuulivoimayhdistys.fi/media/201-tuulivoimalamelun_terveysvaikutukset.pdf
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Oletko mahdollisesti
esteellinen päättämään
tuulivoimahankkeesta?
Päätöksentekijöiden esteellisyys on helposti haaste tuulivoimahankkeiden
yhteydessä. Erityistä haastetta juuri tuulivoimaa koskevien päätösten
yhteydessä aiheuttaa se, että tyypillisesti maanomistajien joukko tuulivoimaalueella on laaja. Lisäksi kaavaan ja muihin lupiin liittyvät prosessit käsitellään
monessa eri kokouksessa – ja tavallisesti jo hankkeen suunnitteluvaiheessa,
jolloin itse hankkeen toteutuminen on vielä kaukana tulevaisuudessa.
Tuulivoima sijoittuu usein pieniin kuntiin ja edellä mainitut seikat huomioiden
jo pelkästään tilastollinen todennäköisyys on suuri sille, että esteellinen
henkilö epähuomiossa on mukana päätöksenteossa, ja päätös syntyy siksi
virheellisessä järjestyksessä. Mitä asian ennaltaehkäisemiseksi voidaan tehdä
kunnassa tai hankekehittäjän toimesta?
Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry perustuen Marius af Schulténin (Borenius Asianajotoimisto Oy)
ja Klaus Metsä-Simolan (Hannes Snellman asianajotoimisto Oy) Tuulivoima-lehden artikkeleihin
PUOLUEETTOMUUDEN varmistamiseksi
lainsäädäntö sisältää määräyksiä esteellisyysperusteista, jotka kieltävät asian
käsittelyyn osallistumisen henkilöiltä,
joiden suhde käsiteltävään asiaan tai
asianosaisiin voi vaarantaa asian puolueettoman käsittelyn ja ratkaisemisen.
Tuulivoiman tapauksessa keskeisistä esteellisyysperusteista säädetään
kuntalaissa ja hallintolaissa. Tällöin
lähtökohtana on, että kunnanvaltuuston
päätöksenteon yhteydessä kunnanvaltuutettuihin sovelletaan rajoitetumpia
esteellisyyssäännöksiä kuin esimerkiksi
virkamiehiin tai muihin luottamustoimissa oleviin henkilöihin.
HALLINTOLAKI sisältää listan henkilöistä, joiden mahdollinen hyötyminen

hankkeesta aikaansaa esteellisyyden – riippumatta siitä onko päättäjä
tosiasiallisesti tekemisissä henkilön
kanssa. Esteellisyyssääntelyn piiriin
kuuluvien läheisten määritelmän sijaan
haasteena on kuitenkin tyypillisesti se,
ettei kunnallinen päättäjä useinkaan
ole lain määrittämän läheisensä kanssa
tekemisissä ja siten välttämättä erityisen
tietoinen hänen mahdollisesta hyötymisestään. Oikeuskäytännön perusteella
kokouksiin osallistuminen missä tahansa
vaiheessa kaavoitusmenettelyä saattaa
aikaansaada jääviyden – kokousten passiivinen seuraaminen yleisöstä sen sijaan
lähtökohtaisesti ei. Aina ei myöskään
vaadita sitä, että mahdollisesti saatava
hyöty olisi oltava henkilökohtaista, jotta
se aiheuttaisi esteellisyyden. Myös työn-
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antajan saaman hyödyn on katsottu riittävän, vaikka luottamustoimessa olevan
henkilön työtehtävät eivät mitenkään
liittyisi tuulivoimaan.
ESTEELLISYYS on siis laissa melko
selkeästi määritelty mutta käytännössä
tilanteiden kirjo kunnissa aiheuttaa
veteen piirrettyjä viivoja. Haastavaksi
asian tekee se, että esteellinen henkilö
ei saa osallistua missään vaiheessa asiaa
koskevien asiakirjojen valmisteluun tai
päätösten tekemiseen. Jos esteellinen
henkilö on päättämässä kaavoitustyön
aloittamisesta tai muista varsinaista
asiaa valmistelevista seikoista, ei riitä
että hän jäävää itsensä myöhemmin, kun
kaavan hyväksymisestä päätetään. Myöhemmät oikeassa järjestyksessä tehdyt
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asian käsittelyt eivät korjaa prosessin
aikaisemmissa vaiheissa tehtyjä menettelyvirheitä.
ESTEELLISYYS tulee kalliiksi ajassa ja
rahassa. Asian virheellisten käsittelyiden
vuoksi järjestettävät uudet kokoukset
aiheuttavat kunnille suoria kuluja.
Lisäksi virheellisistä päätösprosesseista

aiheutuu valituksia, joista voi seurata
jopa vuosien viivästys hankkeelle. Viivästys aiheuttaa tulonmenetystä kunnalle ja
hanketoimijalle, ja voi jopa kaataa koko
hankkeen toteutumisen. Etenkin jos
esteellisyys on tahallisesti jätetty ilmaisematta, voi vahingonkorvausvaatimuksille syntyä perusteita. Esteellisyys on
hyvä pitää aiheena esillä prosessin alusta

asti ja kerrata lainsäädännön perusteet
ja pelisäännöt ainakin valtuustokausien
alkaessa, ehkä useamminkin. Mikäli
hanketoimijalla on lupa niin tehdä, olisi
hyvä tapa saattaa kunnan tietoon lista
maanomistajista, jotka mahdollisesti
tulisivat hyötymään hankkeesta. •

Esimerkkejä KHO:n päätöksistä
01

KORKEIMMAN hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 26.8.2016 t. 3569 oli kyse siitä, että Siikajoen kunnanvaltuusto oli hyväksynyt päätöksellään tuulivoimayleiskaavan. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valtuuston
päätöksestä tehdyt valitukset, mutta korkein hallinto-oikeus kumosi sekä valtuuston että hallinto-oikeuden
päätökset esteellisyydestä johtuen.
KORKEIMMAN hallinto-oikeuden ratkaisun perustelujen mukaan kunnanhallituksen jäsenen veljellä oli kiinteistönomistuksia laadittavana olleen tuulivoimayleiskaavan alueella. Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan, että kaavahanke huomioon ottaen kunnanhallituksen jäsenen läheiselle oli odotettavissa erityistä hyötyä
tai vahinkoa kaava-asian ratkaisusta, mistä johtuen kunnanhallituksen jäsenen ei olisi tullut osallistua missään
vaiheessa kaavan käsittelyyn.
KOSKA kunnanhallituksen jäsen oli kuitenkin osallistunut kunnanhallituksen kokoukseen, jossa oli hyväksytty
kaavan valmistelua koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, korkein hallinto-oikeus katsoi myös myöhemmän kunnanvaltuuston päätöksen, jossa tuulivoimayleiskaava varsinaisesti hyväksyttiin, syntyneen virheellisessä järjestyksessä.
MAINITTU ratkaisu havainnollistaa esteellisyyssäännösten tunnistamisen ja noudattamisen tärkeyttä, sillä
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan asiassa ei ollut merkitystä sillä, että osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisen jälkeen kyseistä tuulivoimayleiskaavaa oli käsitelty kunnanhallituksessa neljä
kertaa, ja kaikilla kerroilla kysymyksessä ollut kunnanhallituksen jäsen oli ilmoittanut olevansa esteellinen.
Samoin kunnanhallituksen jäsen oli ilmoittanut kunnanvaltuustossa olevansa esteellinen osallistumaan asian
ratkaisemiseen. Asian lainmukainen käsittely myöhemmässä vaiheessa ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan toisin sanoen poistanut aikaisemmassa vaiheessa tapahtunutta menettelyvirhettä.

02

RATKAISUSSA KHO 2016:190 oli kysymys siitä, että Pudasjärven kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt päätöksellään tuulivoimayleiskaavan. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valtuuston päätöksestä tehdyt valitukset,
mutta korkein hallinto-oikeus kumosi sekä valtuuston että hallinto-oikeuden päätökset esteellisyydestä johtuen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelujen mukaan asiassa oli ratkaisevaa, että henkilö X oli
työskennellyt Metsähallituksen palveluksessa metsurina, kun tuulivoimayleiskaavaa laadittiin Metsähallituksen
esityksestä valtion maalle.
KORKEIN hallinto-oikeus katsoi, että palvelussuhde valtioon tai valtion liikelaitokseen voi muodostaa esteellisyysperusteen ja tässä tapauksessa henkilö X oli esteellinen osallistumaan tuulivoimayleiskaavan käsittelyyn
kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuuston päätöksentekoon kyseinen metsuri ei sen sijaan olisi ollut
korkeimman hallinto-oikeuden mukaan esteellinen osallistumaan. Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan myös, että palvelussuhteen perusteella syntyvä esteellisyys ei edellytä, että henkilö saisi itselleen hyötyä.
Ratkaisun mukaan merkitystä ei ole myöskään sillä, että henkilö itse kokee olevansa esteetön ja kykenevänsä
arvioimaan asiaa objektiivisesti.

Tuulivoima-lehdissä 1/2017 ja 1/2018 on laajat artikkelit jääviydestä ja lisää
esimerkkejä viime vuosien oikeuskäytännöstä. Tutustu artikkeleihin täällä:
www.tuulivoimayhdistys.fi/lehti
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Mikä on kuntien rooli
päästövähennystalkoissa?
Teksti: Venla Riekkinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, Kuva: Ville Suorsa

ILMASTONMUUTOS on jo pidemmän
aikaa raivannut tietään yhdeksi keskeisimmistä globaaleista huolenaiheistamme. Viisi vuotta sitten solmitussa Pariisin
ilmastosopimuksessa valtiot sopivat
tavoittelevansa aiempaa kestävämpää
kehitysuraa, jossa maapallon keskilämpötilan nousu pidettäisiin selvästi
kahden, mutta mieluiten puolentoista
asteen sisällä suhteessa esiteolliseen
aikaan. Tämän sanottiin edellyttävän
sitä, että nettonollapäästöt saavutetaan
globaalisti viimeistään vuonna 2050, eli
silloin ilmakehästä poistetaan yhtä paljon hiilidioksidia kuin sinne päästetään.
VIIME vuosien keskusteluissa on todettu,
että hiilineutraalius tulisi saavuttaa jo
paljon aiemmin Suomen kaltaisissa kehittyneissä maissa. Keskusteluun vastattiin, ja nykyinen hallitus kiristi Suomen
kansallista hiilineutraaliustavoitetta
kymmenellä vuodella vuoteen 2035.
Päästökaupan ulkopuoliseen niin sanottuun taakanjakosektoriin painottuvaa
keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa ollaan päivittämässä vuonna 2021,
ja myös EU on suunnitellut kiristävänsä
tavoitteitaan.

Kunnat vaikuttajina
ilmastotalkoissa
MONET kunnat ja kaupungit ovat
ymmärtäneet ilmastonmuutoksen hillinnän kiireellisyyden ja vapaaehtoisesti
asettaneet itselleen tiukat tavoitteet.
Kunnianhimoisimmat kunnat tavoittelivat saavuttavansa hiilineutraaliuden jo
vuonna 2020.
HELSINGIN osalta on arvioitu, että

kuntaorganisaatio voi suoraan vaikuttaa
vain noin kymmeneen prosenttiin
kuntansa alueella syntyvistä päästöistä.
Kunta voi vähentää omia päästöjään
esimerkiksi omistamiensa rakennusten
ja lämpölaitosten energiaratkaisuilla tai
tukemalla henkilökuntansa ilmastoystävällisiä toimintatapoja. Monet kunnat
ovat päättäneet luopua öljylämmityksestä kiinteistöissään, ja useat kunnat investoivat energiatehokkuuteen esimerkiksi
digitaalisten ratkaisujen avulla, kuten
Porvoossa. Yhä useampi kunta tuottaa
kiinteistöihinsä sähköä ja lämpöä uusiutuvien energiamuotojen yhdistelmillä,
hyödyntäen maa- ja hukkalämpöä sekä
tuuli- ja aurinkoenergiaa. Esimerkiksi
Raahe ja Ii tuottavat tuulivoimaa yli
oman tarpeensa, alentaen sähkön kansallista päästökerrointa.
SUORIEN päästövähennysten lisäksi
kunnalla on merkittävä rooli esimerkillisenä toimijana ja suunnannäyttäjänä,
sekä tekoja mahdollistavana ja niihin
kannustavana, palveluja tarjoavana
tahona. Kunta voi ohjata alueensa eri
toimijoita kohti kestävämpiä ratkaisuja
esimerkiksi kaavoituksen keinoin tai
lisäämällä kestävän liikkumisen mahdollisuuksia. Viestinnällä on myös suuri
rooli, ja kunnallisia ja alueellisia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia kampanjoita on Suomessa nähty lukuisia.
II ja Lappeenranta tarjoavat työntekijöidensä siirtymisiin omistusautojen
sijaan yhteiskäyttösähköautoja, jotka
ovat iltaisin ja viikonloppuisin kuntalaisten käytössä. Tampereella ja Helsingissä
on panostettu seudun kattavaan ja
helppokäyttöiseen julkisen liikenteen
verkostoon uusine ratikoineen tai
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edullisine yhteiskäyttökaupunkipyörineen. Uutta tukirahoitusta kiinteistöjen
energiaremontteihin on kampanjoitu
ja hyödynnetty useilla alueilla, ja aurinkovoimaloiden yhteishankintoja ja
kansalaisten energianeuvontaa on tehty
ympäri Suomen. Kunnat tekevät myös
paljon yhdessä sekä seutukunta- että
maakuntatasoilla.

Verkostot päästövähennystyön tukena
MONET hyvät päästövähennyksiin
tähtäävistä kampanjoista ja kokeiluista
saavat alkunsa tai ainakin leviävät muihin kuntiin erilaisten verkostojen avulla.
Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa Hinku-verkostossa
yli 75 erikokoista kuntaa ja kaupunkia sekä viisi maakuntaa tavoittelee
vähintään 80 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennystä vuoteen 2030
mennessä vuoden 2007 tasolta. Kuntien
ilmastotyötä tukee myös Suomen Kuntaliiton Ilmastokunnat-toiminta sekä
erinäiset verkostot, kuten esimerkiksi,
kansainvälinen kaupunginjohtajien verkosto Covenant of Mayors, sekä Motivan
ja SYKE:n yhdessä vetämä resurssiviisaiden kuntien Fisu-verkosto (Finnish
Sustainable Communities), jonka 11 jäsenkuntaa tavoittelee hiilineutraaliuden
lisäksi jätteettömyyttä ja ylikulutuksen
taltuttamista vuoteen 2050 mennessä.
KESÄLLÄ 2020 valmistunut tutkimus
tarkasteli kuntaverkoston vaikutusta
kunnan päästöihin. Ekonometrisen
mallinnuksen mukaan Hinku-kunnan
päästöt ovat noin 3 prosenttia alemmalla
tasolla kuin mitä ne olisivat ilman ver-

Kunti en i l mastotoi met

Lue lisää: hiilineutraalisuomi.fi
Kohti hiilineutraalia kuntaa: ilmastoverkoston vaikutus kunnan ilmastotyöhön
ja päästöihin (2020). Kirjoittanut: Riekkinen, V.; Saikku, L.; Karhinen, S.; Aro, R.;
Helonheimo, T.; Peltomaa, J.; Pitkänen, K.; Lounasheimo, J.; Kokkonen, V.; Seppälä, J.
http://hdl.handle.net/10138/315400
kostoa, kun muut päästöihin vaikuttavat
tekijät oli huomioitu. Hinku-kunnaksi
liitytään sitoutumalla kunnanvaltuuston
päätöksellä yhteiseen tavoitteeseen, joka
sisältää ilmastonmuutoksen hillintä- ja
päästövähennystyön kaikessa kunnan
toiminnassa. Päästövähennykset syntyvätkin useiden eri sektoreiden muutoksista. Verkoston kautta kunnat saavat
inspiraatiota, motivaatiota ja vertaistukea, sekä asiantuntija-apua, selvityksiä
ja erinäisiä työkaluja esimerkiksi päästövähennystiekarttojen, energiatehokkuusinvestointien tai yhteishankintojen
suunnitteluun, rahoittamiseen ja toteuttamiseen. Johdon sitoutumisella sekä
ilmastotyön riittävällä resursoimisella
ja sen jalkautumisella läpi kuntaorganisaation todettiin olevan suuri merkitys
käytännön työn toteuttamisessa.
KOSKA ilmastotavoite on yhteinen, kunnan on hyvä houkutella alueen yrityksiä
ja kansalaisia mukaan ilmastotalkoisiin
esimerkiksi positiivisen viestinnän ja

kansalaisaktiivisuuteen kannustamisen,
hyvien esimerkkien ja tukimahdollisuuksien jakamisen kautta.
TÄLLÄ hetkellä Hinku-kuntien asiantuntijatukea toteutetaan pääosin suuren
EU Life-ohjelman Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia eli Canemure-hankkeen kautta. Hankkeessa vauhditetaan Suomen kansallisten energia- ja
ilmastostrategioiden toteutusta usean
partnerin, konkreettisten päästövähennystoimenpiteiden, alueellisen yhteistyöverkoston ja keskitetyn asiantuntijatuen avulla. Hankkeen tuotokset tukevat
laajasti kuntien päästövähennystyötä.

Jokaisen on toimittava,
jotta pääsemme
eteenpäin
YKSIN olemme pieniä. On selvää, ettei
mikään suomalainen kunta voi yksin
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taklata ilmastonmuutoksen suurta
taakkaa, eikä sitä voi tehdä myöskään yksittäinen henkilö tai edes koko Suomen
valtio. Sen sijaan meidän on kaikkien
toimittava yhdessä ja jokaisen tehtävä
oma osansa. Oli motivaationa sitten
päästöjen vähentäminen tai taloudelliset
säästöt – kaikkia hyviä tekoja tarvitaan.
KANSAINVÄLISELLÄ tasolla päätetään
yhteinen päämäärä ja pelisäännöt, ja
valtiotason vastuulla on säätää lait ja
tarjota kannustavat puitteet asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntien
rooliksi jää toteuttaa tehokkaita päästövähennystoimia omien resurssien ja
toimivaltansa puitteissa, sekä ohjata,
kannustaa ja edesauttaa paikallisten
yritysten ja kuntalaisten matkaa kohti
kestävämpää tulevaisuutta. Pientenkin
tekojen vaikuttavuus voi skaalautua varsin merkittäväksi, kun tekijöiden määrä
kasvaa. •

Ener gi amur r os

Mitä
energiamurros
tarkoittaa?
Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Kuva: Ville Suorsa
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Nykyään yhä useammin uutisissakin vilahtaa sana
”energiamurros”. Mitä se oikeastaan tarkoittaa ja milloin sitä
sopii odotella tapahtuvaksi? Entä mitä se tarkoittaa meidän
sähkönkuluttajien kannalta?

MURROS tarkoittaa perustavanlaatuista, suurta muutosta. Energialla taas tarkoitetaan sekä sähköä,
lämpöä että liikennepolttoaineita. Perinteisesti energiajärjestelmä on ollut melko yksisuuntainen:
sähköä ja lämpöä on tuotettu suurissa yksiköissä ja kuluttajat kodeissa, tehtaissa, kaupoissa ja toimistoissa ovat kuluttaneet sitä sen verran kuin sattuvat kullakin hetkellä tarvitsemaan. Kulutetun
sähkön ja muun energian määrä vaihtelee koko ajan, ja tuotanto ja muut osat järjestelmää sopeutuvat kulutuksen muutoksiin. Sähkömarkkina ja muut energian markkinapaikat ovat vuosikymmenien aikana muodostuneet tukemaan tällaista järjestelmää.
MUUN muassa ilmanlaadun ja ilmastonmuutoksen vuoksi energiajärjestelmän on muututtava
täysin toisenlaiseksi. Tämä muutos on jo huimaa vauhtia käynnissä. Se on prosessi, joka tapahtuu
globaalisti askel kerrallaan, sillä energiajärjestelmän laajuista systeemiä ei voi muuttaa yhdessä
yössä. Siksi murrosta voi olla vaikea havaita tässä hetkessä. Yksi osa muutosta on, että järjestelmään
tulee paljon sähköä, joka tuotetaan hajautetusti pienissä yksiköissä ja jonka tuotanto vaihtelee sään
mukaan. Esimerkkeinä tästä ovat tietenkin tuuli- ja aurinkovoima.

Vaihtelevan tuotannon ja kuluttajan roolit kasvavat
KOSKA tuotannon määrä tulevassa järjestelmässä vaihtelee aiempaa enemmän, on koko järjestelmän muututtava. Kuluttaja ei jatkossa enää vain kuluta, vaan myös joustaa kuluttamansa määrän
suhteen: jos sähköä on niukasti saatavilla, kuluttajat vähentävät kulutustaan aktiivisin toimin tai automaattisesti palveluiden kautta. Sähköjärjestelmän näkökulmasta tällainen kulutuksen vähentäminen korkean kulutuksen hetkellä on rahanarvoinen juttu, ja kuluttaja hyötyy tekemästään joustosta
taloudellisesti. Lisäksi sähkön- ja lämmönvarastointi tulevat olemaan osa järjestelmää.
TÄLLAISIA teknologisia murroksia on tapahtunut meille varsin tutuissa asioissa, vaikka ne välillä
unohtuvat arkisina, askel askeleelta kehittyvinä asioina. Vain muutama vuosikymmen sitten kukaan
ei voinut kuvitellakaan, että kotona puhelinpöydällä olevan lankapuhelimen sijaan lapsillakin on
taskussaan pikkuinen laite, joka on paitsi puhelin, myös kamera, kalenteri, kompassi, kartta, kello,
tietokone, muistikirja, pelilaite, telkkarin korvike ja ties vaikka mitä muutakin. Ja vieläpä hintaan,
joka on tavalliselle kuluttajalle saavutettavissa. Alle vuosikymmen sitten kuluttajan oli oltava hyvin
tietoinen kuluttamansa datan määrästä – mutta nyt ostamme musiikin ja elokuvat palveluina juurikaan tiedostamatta niihin liittyvän datasiirron määrää. Telekommunikaatiossa on siis tapahtunut
suuri murros – ja yhtä lailla sähkö ja energia ovat nyt murroksessa.
ENERGIAMURROKSEN toteuttaminen on haastavaa, koska kyse on paljosta - energia liittyy kaikkeen!
Uuden markkinamallin ja -järjestelmän pitäisi syntyä, mutta elämämme vanhan järjestelmän
luomien kehysten sisällä. Vanha kunnon ”muna vai kana?” -asetelma siis. Uutta järjestelmää pitäisi
päästä testaamaan, jotta sitä kohden olisi helpompi siirtyä. Samaan aikaan uutta järjestelmää on
vaikea luoda, koska rakenteet tukevat vanhaa mallia. Ahvenanmaa on tässä mielessä erittäin mielenkiintoinen kohde: riittävän suuri, riittävän pieni, paljon uusiutuvaa energiaa. Se on yhteydessä
suurempaan markkinaan, mutta riittävän itsenäinen kokonaisuus. Ahvenanmaasta voisikin tehdä
energiamurroksen koelaboratorion, jossa olisi mahtavat mahdollisuudet testata uusia malleja. Suomessa on nimittäin energiatekniikassa valtava määrä osaamista ja innovaatioita – kunhan ne vain
osataan myydä maailmalle! Markkina on globaali ja tarve valtava. •
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Tuulivoimaa
rakennetaan
vauhdilla lisää
Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Kuva: Ville Suorsa

Kymmenen vuotta sitten tuulivoima kattoi vain noin
prosentin osuuden Suomessa kulutetusta sähköstä.
Tänä vuonna saavutetaan 10 prosentin osuus, ja vain
muutaman vuoden kuluttua tuulivoima kattaa jo noin
20 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä. Miltä
tuulivoiman vuosikymmen näyttää – ja miten näin
nopea kasvu on ollut mahdollista?
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Uusiutuvan energian
syöttötariffi sai
tuulivoima-alan
syntymään Suomeen
2010-luvulla.

Tuulivoimateknologia kehittyi
valtavasti 2010-luvulla – ja
kehittyy edelleen. Koska
tuulivoimalat tuottavat
enemmän, on niillä tuotetusta
sähköstä tullut halvempaa ja
tukia ei enää tarvita.

Suomessa siirryttiin varhain
markkinaehtoiseen eli
ilman tukia tapahtuvaan
tuulivoimarakentamiseen.
Ilman tukea on rakennettu
vuodesta 2018 alkaen.
Vuoden 2020 lopussa
Suomessa oli 821
tuulivoimalaa, joiden
teho oli 2586 MW.*
Vuonna 2023-2024
tuulivoima kattaa noin
20 prosenttia Suomessa
kulutetusta sähköstä ja
tuulivoimaa on Suomessa
noin 5000 MW.

Vuoden 2021 lopussa
Suomessa tulee
olemaan arviolta
1088 kappaletta
tuulivoimaloita.
Vuonna 2030
tuulivoima tuo
kunnille vuosittain yli
50 miljoonan euron
kiinteistöverotulot.

Myös enemmän
merituulivoimaa
alettaneen rakentaa
Suomeen tällä
vuosikymmenellä.

Vuonna 2030 Suomessa on
alan arvion mukaan noin 2000
tuulivoimalaa, joiden teho
on noin 8000 – 10 000 MW, ja
se kattaa noin 30 prosenttia
Suomessa kulutetusta
sähköstä.

* Vertailun vuoksi:
Olkiluoto 3 reaktorin teho on 1600 MW,
Loviisan reaktoreiden puolestaan 507 MW.
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Tuulivoima sitoo
Suomeen vuoteen
2030 mennessä
arviolta 15 miljardin
euron investoinnit.

YVA & kaava

Yhteismenettely
- YVA & kaava
yhtenä prosessina
Tuulivoimahankkeissa tehdään usein sekä kaava että
ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Molemmat ovat laajoja
asiakirjakokonaisuuksia, ja osittain niissä käytettävät selvitykset
ovat samoja, mahdollisesti hiukan erilaisin painotuksin.
Prosessia johtava viranomainen on eri: kaavoitusta vetää
kunta, YVA:a puolestaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
yhteysviranomaisena. Aiemmin prosesseja on voinut
parhaimmillaan juoksuttaa rinnakkain, mutta joitakin vuosia
sitten voimaan tulleiden lakimuutosten jälkeen on mahdollista
liittää YVA-selostus osaksi kaavaselostusta eli tehdä YVA ja kaava
yhtenä prosessina kahden sijaan. Miltä yhteismenettely näyttää
eri toimijoiden näkökulmista ja mitä se muuttaa kahteen erilliseen
prosessiin verrattuna?
Teksti: Elina Saine, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Mikä yhteismenettely?

Kuka vastaa prosessista?

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN arviointi (YVA) voidaan
tehdä kaavoituksen yhteydessä kahden erillisen
prosessin sijaan. Perinteisesti hankkeissa, joissa on
laadittu sekä YVA että yleiskaava, on edetty YVA-vetoisesti eli kaavaprosessi on seurannut askeleen
tai kaksi YVA-prosessia jäljessä YVA-asiakirjojen
valmistumista odottaen. Yhteismenettelyssä vaikutusten arviointi kohdistuu suoraan hankekaavoitukseen, jolloin ympäristövaikutusten arviointi on
osa kaavaprosessia. YVA-asiakirjat liitetään osaksi
kaava-aineistoa, ja kaava-asiakirjojen on näin
täytettävä sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
että ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain
(YVAL) vaatimukset. Myös tiedottamisen ja vuorovaikuttamisen on täytettävä molempien lakien
asettamat vaatimukset.

YHTEISMENETTELYN prosessinjohtajana toimii
kunnan kaavoittaja. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) YVA-yhteysviranomaisen
rooli on toimia hankkeessa asiantuntijana ja lausunnon tai perustellun päätelmän antajana. Kunnan
rooli ympäristövaikutusten arvioinnin osalta on siis
perinteistä menettelytapaa suurempi: perinteisessä
menettelytavassa YVA:sta vastaava viranomainen on
ELY-keskus. Vuorovaikutus muuttuu yhteismenettelyn myötä. Esimerkiksi hankevaihtoehtojen laadinnassa tulee käydä entistä aktiivisempaa keskustelua
kaavoittajan, kuntapäättäjien ja hanketoimijan välillä. Kunnan laittaessa YVA-suunnitelman sisältävän
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville
ottaa kunta jo kantaa siihen, millaiset vaihtoehdot
esimerkiksi voimalakorkeuksien tai tuulivoima-
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YVA & kaava

Huomioi tämä!
•
•

•

Alkuvaiheessa uuden menettelytavan omaksuminen ja asiakirjojen laadinta vie
enemmän aikaa ja resursseja kaikilta.
Kunnan työmäärä kasvaa prosessinjohtajan roolin vuoksi: esimerkiksi osallisten
kuulemista ei voi toteuttaa samoin kuin kaavahankkeessa on totuttu tekemään,
sillä myös YVA-kuulemisten vaatimukset tulee täyttää.
Yleisesti kaikkien tahojen on etenkin prosessin alkuvaiheessa varattava totuttua
enemmän resursseja vuorovaikutukseen ja tiedottamiseen.

loiden ja asutuksen välisten etäisyyksien osalta ovat kunnassa
hyväksyttyjä. Näin vaihtoehtotarkastelussa tulisi alusta pitäen
olla mukana sellaiset vaihtoehdot, joihin kunnan päättäjät
ovat sitoutuneet ja riski hankkeen hylkäämiseen yleiskaavan
hyväksymiskäsittelyssä pienenee. Samalla tulee muistaa, että
vaikka kunta osallistuu entistä aktiivisemmin vaihtoehtojen
laadintaan, tulee selvitykset ja vaikutusten arviointi johtopäätöksineen edelleen laatia puolueettomasti asiantuntijatyönä.

Plussat
•

•
•

Milloin yhteismenettely?

•

HANKEVASTAAVA voi tehdä aloitteen yhteismenettelystä
yhteysviranomaiselle esimerkiksi YVAL 8 §:n mukaisessa
ennakkoneuvottelussa. Yhteismenettely voidaan toteuttaa,
mikäli osapuolet ovat asiasta yksimielisiä. Yhteismenettelyn
estää esimerkiksi se, että hanke sijaitsee kahden tai useamman
kunnan alueella.

Hanketoimijan kommentti
ABO Wind oy:n Lappajärven hankkeessa kunta tekee YVA:n ja
kaavan yhteismenettelynä. Kaavoitus on aloitettu vuonna 2018
ja nyt ollaan menossa kaavaluonnosvaiheessa. Kaavaehdotuksen oletetaan olevan valmis tänä vuonna. Julian Wehnert
ABO:sta kertoo: ”Kun laki muuttui, olimme innokkaita kokeilemaan yhteismenettelyä, ja sekä kunta että ELY olivat myötämielisiä kokeilulle. Viranomaisten kanssa käyty ennakkoneuvottelu oli positiivinen kokemus. Oli hyvä saada eri tahot
saman pöydän ääreen aikaisessa vaiheessa. Meidän tähänastisten kokemusten perusteella sanoisin, että eri osapuolet ovat
olleet innokkaampia tarttumaan asiakirjoihin, kun niitä on

•

Selkeyttää prosessia asukkaiden näkökulmasta: he voivat
antaa mielipiteensä ja lausuntonsa yksistä asiakirjoista
yhdelle viranomaisille (kunta). Myös kaavan ja YVA:n kuulemistilaisuudet ovat yhteiset.
Sitouttaa kuntaa prosessiin.
YVA- ja kaavaprosessin kesto saattaa lyhentyä, koska on
vain yhdet nähtävilläoloajat.
Tuotettavien dokumenttien yhteissivumäärä pienenee,
sillä selvityksiä ja vaikutusten arviointia tai prosessikuvauksia ei tarvitse kirjoittaa erikseen sekä YVA- että
kaava-asiakirjoihin.
Yhteysviranomainen ELY:ssä voi keskittyä olennaiseen eli
hankkeen vaikutusten arvioinnin kommentointiin ja perustellun päätelmän laatimiseen hankkeen merkittävistä
ympäristövaikutuksista. •

kahden sijasta yksi ja yhteismäärältään sivujakin vähemmän,
kun selvitykset esitellään kerralla. Asukkaiden näkökulmasta
on selkeää, kun he voivat antaa lausuntonsa kokonaisuudesta
sen sijaan, että lausuisivat erikseen YVA:sta ja kaavasta. Sekä
hanketoimijan että paikallisten asukkaiden, virkamiesten ja
muiden toimijoiden näkökulmista on käytännöllistä ja mielekästä, että samassa infotilaisuudessa käsitellään sekä kaavaa
että YVA:a ja että hanketta käsitellään jatkuvasti kokonaisuutena. Kun kaava ja YVA tehdään erillisinä prosesseina, on
ajoittain noussut hämmennystä siitä, mistä asukas lausuu ja
mihin se vaikuttaa. On hyvä, että homma suoraviivaistuu siltä
osin. Ajatuksena on, että yhteismenettely säästää hiukan aikaa,
ehkä puolisen vuotta.”

Lue enemmän YVA:n ja kaavan yhteismenettelystä Tuulivoimaverkkolehdestä. https://www.tuulivoimalehti.fi/aiheet/yva-ja-kaavane-yhteen-soppii-yhteismenettely-vai-kaksi-erillista-prosessia.html
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Tutkatiedot kertovat:
Tahkoluodon merituulivoimapuiston
linnustovaikutukset
ovat ennakoitua
vähäisempiä
Teksti: Anna Tiihonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry, Kuvat: Markku Saiha

Kun Tahkoluodon merituulipuistoa suunniteltiin, tunnistettiin
hankkeen merkittävimmäksi ympäristövaikutukseksi vaikutukset
alueella pesivään ja sen ohi muuttavaan linnustoon. Tästä lähti
puistoa suunnittelevan Suomen Hyötytuulen ajatus alueen
lintujen tarkkailusta ja tuulivoiman todellisten linnustovaikutusten
selvittämisestä. Nyt jo reilun neljän vuoden aikana kerätystä datasta
nähdään, että merituulipuiston vaikutus alueen lintuihin on ollut
arvioitua vähäisempää. Tutkan antaman tiedon perusteella
tuulivoimalat tarvittaessa pysähtyvät antaakseen tietä alueen
linnuille, eikä yhtään törmäystä puiston alueella ole vielä havaittu.
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SUOMEN Hyötytuulen tutkaprojekti
käynnistyi loppuvuodesta 2015, kun
Tahkoluodon merituulipuisto oli vielä
suunnitteluvaiheessa. Teknologian
tutkimuskeskus VTT selvitti toimeksiantona markkinoilla olevia tarkoitukseen
sopivia tutkajärjestelmiä, joista lopulta
valituksi tuli hollantilainen Robin Radar
Systemsin tutka. Suomen Hyötytuuli
asensi tutkan Tahkoluodon läntisimpään pisteeseen toukokuussa 2016,
mistä saakka järjestelmä on seurannut
ja tallentanut alueen linnuston elämää.
Seurattavaa löytyy, sillä hyvinä päivinä
tutkaan saattaa tallentua jopa toistasataatuhatta lentoa. Tutka sijaitsee mantereella merituulipuiston itäreunalla
ja puiston kaukaisimmat tuulivoimalat
ovat noin 1 500 metrin päässä tutkasta.
Tutkan toimintasäde yltää erinomaisella
tarkuudella aina seitsemän kilometrin
päähän sijoituspaikastaan, hyvällä tarkkuudella pidemmällekin.

Vaikutuksia selvitetään
vertailemalla ja
tarkkailemalla
TUTKA ehti olla toiminnassa noin
puolitoista vuotta ennen tuulipuiston

valmistumista vuonna 2017 ja alueen linnuston käyttäytymisestä ehdittiin saada
hyvä kuva ennen tuulivoimaloiden tuloa
alueelle. Linnut pyrkivät lentämään
merellä yleisesti mahdollisimman lähellä rantaa ja niinpä myös Tahkoluodon
alueen linnut liikkuvat aktiivisesti lähellä
mannerta sijaitsevan merituulipuiston
alueella. Suomen Hyötytuulen ympäristöinsinöörin Petteri Mäkelän mukaan
lintujen käyttäytymisessä ei ole ollut
havaittavissa suurta muutosta tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen.
”TUTKA on tallentanut tähän päivään
mennessä lähes puoli miljardia lentoa
tuulipuiston alueella. Looginen ja selkein ero aiempaan on, että linnut eivät
lennä aivan tuulivoimaloiden vierestä,
vaikka aiempi lentoreitti olisi siitä
kulkenut. Lentojen kokonaismäärässä
tai siinä, mihin suuntaan pesimäsaarilta lähdetään saalistamaan ja missä
ruokaillaan, ei ole havaittu muutosta.
Esimerkiksi telkkä- ja haahkaparvet
sukeltelevat ja kelluvat edelleen samoilla
alueilla kuin aiemminkin. Ylipäätään
vaikutukset näyttäisivät olevan pieniä
ja ennakoitua vähäisempiä”, Mäkelä
kertoo.
MERITUULIVOIMALOIDEN väliin jää
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Tahkoluodon puistossa satoja metrejä,
ja uusilla mahdollisilla merituulivoima-alueilla puhutaan 1 - 2 kilometristä
voimaloiden välillä. Merituulipuisto on
siis käytännössä pitkälti täynnä tyhjää, ja
linnuilla on paljon tilaa lentää voimaloiden välistä. Alunperin tuulivoimaherkiksi arvioidut lajit, kuten merikotkat,
kurjet, joutsenet ja hanhet, muuttavat
edelleen osittain suoraan tuulipuiston yli ja läpi, eivätkä näytä tutkadatan
mukaan karttavan aluetta. Tietojen
perusteella joidenkin merellä muuttavien lintujen parvet kiertävät puiston
alueen länsipuolelta mutta muuten koko
tuulivoimapuistoa välttelevää käytöstä ei
ole havaittu.
MERITUULIPUISTON vaikutusten vähäisyydestä linnustoon kertoo myös alueen
lintupopulaation kehitys. Tahkoluodon
edustalla olevien saarten pesimälintujen
lajeista ja määristä on olemassa tarkkaa
tietoa pitkältä ajalta ja nyt on huomattu,
että vertailualueena toimineeseen Preiviikin saaristoon verrattuna on puiston
alueella pesivän linnuston lajikirjo
monipuolistunut ja kasvanut. Lajikirjon
monipuolistumisen syitä ei ole tutkittu,
mutta voitaneen sanoa, että tuulivoima-alue ei ainakaan ole heikentänyt
tilannetta.

Ym pär i stövai k utuk set

Tiedonkerääjä ja
liikenteenohjaaja
TAHKOLUODON lintututkan pääasiallinen tarkoitus on kerätä ja analysoida
tietoa lintujen käyttäytymisestä ja merituulivoiman vaikutuksista lintuihin.
Käytännössä tutkan kaksi antennia
pyörivät jatkuvasti ja jokainen tutkakaiku yhdistetään edellisillä pyörähdyksillä
tehtyjen havaintojen kanssa. Linnun
koon ja lentosuunnan perusteella
tutkaohjelmisto päättää, onko kyseessä
sama vai eri lintu, ja näin lintujen lennot
pystytään tallentamaan pidemmiksi
lentoreiteiksi. Tutkan tehtävänä on myös
suojella tuulivoimaloiden ohi lentäviä
lintuja pysäyttämällä voimala, kun lintu
on lentämässä liian lähelle.
”JOKAISEN merituulivoimalan ympärille
on asetettu niin sanottu turvavyöhyke ja
jos lintu lentää sen sisälle kohti voimalaa, tutka antaa voimalalle merkin pysähtyä”, kertoo Mäkelä. ”Jo tuulivoimalan hidastaminen kääntämällä lavat pois
tuulesta aiheuttaa äänen, joka varoittaa
lintuja. Kun lintu jatkaa matkaa, eikä
muita ole näköpiirissä, saa tuulivoimala
taas merkin jatkaa sähkön tuottamista.”

TAHKOLUODON merituulivoimaloiden
lavat pyyhkivät ilmaa 25 - 155 metrin
korkeudella merenpinnasta. Suurin
osa linnuista lentää pyyhkäisyalueen
alapuolella lähellä meren pintaa tai
pyyhkäisyalueen yläpuolelta. Kuitenkin,
koska lintujen lentoliikenne lähellä
rantaa on suurta, tapahtuu myös
riskikorkeudella suuri määrä lentoja.
Esimerkiksi paikalliset ruokailevat
lokkilinnut lentävät pitkälti riskikorkeudella. Alueella on tehty runsaasti niin
vesiluvassa velvoitettuja linnustotarkkailuja kuin lintutarkkailijoiden tekemää
vapaaehtoistakin havainnointia, mutta
yhtään linnun törmäystä tuulivoimalaan
ei ole havaittu linnustotarkkailussa tai
tutkahavainnoissa.
KESÄLLÄ lintujen lentoliikenne alueella
on vilkkaampaa ja voimaloiden pysäytyksiä tulee talviaikaa enemmän.
Mäkelän mukaan yksittäisiä tuulivoimalan pysäytyksiä kertyy noin 2 000
kertaa vuodessa, voimalat antavat siis
linnuille tietä päivittäin. Pysäytyksen
kesto vaihtelee keskimäärin muutamista
sekunneista pisimmillään noin viiden
minuutin pysäytykseen. Lintujen vuoksi
tehdyistä tuulivoimaloiden pysäytyksistä johtuvaa tuotantotappiota kertyy
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vuodessa noin 5 000 euron verran, mikä
on varsin pieni hinta alueen lintujen
suojelemisesta.
ENTÄ toimisiko tutka myös metsäisessä
maatuulipuistossa? ”Miksi ei”, vastaa
Mäkelä. ”Meri- ja maatuulipuistossa toki
erona on se, että maalla on enemmän
kiinteitä esteitä, joiden läpi tutka ei näe.
Metsäisessä ympäristössä tutka tarvitsisi
maston, johon antennit asennettaisiin
ja jonka avulla tutka saataisiin nostettua
puuston latvakorkeuden yläpuolelle.
Matalalle tutka ei siinä tapauksessa
näkisi ainakaan kattavasti. Toisaalta
sisämaassa lintuja liikkuu huomattavasti
vähemmän kuin merialueella, jolloin
todellista tarvetta tutkalle ei välttämättä
ole. Tahkoluodon ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä esiin noussut
huoli linnustovaikutuksista oli hyvä
syy lintututkan asentamiseen, mutta
esimerkiksi Tahkoluodon edustalle
ulommas merelle suunnitteilla olevaan
tuulipuistoon tutkaa ei nykyisen näytön
perusteella luultavasti tarvita. ”En näe,
että vastaavalle tutkalle on tarvetta
suurimmassa osassa suunniteltuja maaja merituulivoimapuistoja,” summaa
Mäkelä. •

Rakennusl upa

Tuulivoimalan
rakennusluvan
sisältövaatimukset
Teksti: Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Teollisen kokoluokan tuulivoimala tarvitsee aina rakennusluvan,
jonka on täytettävä kaavassa tai suunnittelutarveratkaisussa
(STR) määritetyt vaatimukset. Rakennuslupaan on sisällytettävä
asiat, joiden perusteella voidaan osoittaa, että kaavan tai STR:n
vaatimukset täyttyvät.
TUULIVOIMALAN lähiasutuksen näkökannasta merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat muutos maisemassa, voimalasta lähtevä ääni sekä valon ja varjon vaihtuminen eli varjovälke. Tuulivoimalan korkeus
vaikuttaa maisemavaikutuksiin sekä varjovälkkeeseen. Korkeammalta lähtevä ääni myös leviää eri tavalla
kuin matalammalta lähtevä ääni. Tuulivoimalan ympäristövaikutusten näkökannasta on siten tärkeää,
että voimalan ulkoiset mitat määritetään rakennusluvassa ja edellä mainitut vaikutukset mallinnetaan
uudestaan, mikäli rakennusluvalla poiketaan ylöspäin kaavassa määritetystä kokonaiskorkeudesta.
TUULIVOIMALASTA leviävään ääneen vaikuttaa merkittävästi valitun voimalan lähtöäänentaso. Rakennusluvassa on siten olennaista määrittää myös korkein sallittu lähtöäänentaso ja mallintamalla osoittaa,
etteivät kaavassa määritetyt äänivaikutukset ylity, mikäli lähtöäänentaso ylittää kaavassa määritetyn
korkeimman sallitun lähtöäänentason.
TEOLLISEN kokoluokan voimaloista puhuttaessa voimalan teho ei vaikuta voimalan korkeuteen eikä
lähtöäänentasoon, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta tuulivoimalan ympäristövaikutuksiin. Teknisin
ratkaisuin voimaloiden lähtöäänentaso on pystytty pitämään samana tai jopa pienentämään sitä voimaloiden tehon kasvusta huolimatta. Tästä syystä voimalan tehoa ei ole tarpeen määrittää rakennusluvassa.
Myöskään voimalan merkki ja malli eivät kuulu rakennuslupaan. Voimalavalmistajat eivät yleensä anna
tuulivoimatoimijalle sitovaa tarjousta voimaloista, ennen kuin hankkeella on lainvoimaiset rakennusluvat. Tästä syystä voimalatyyppiä ei yleensä voida valita ennen rakennusluvan hakemista. Rakennusluvan
myöntämisen jälkeen on kolme vuotta aikaa käynnistää voimalan rakennustyöt. Voimalatyypin määrittäminen rakennusluvassa sitoisi hankkeen vanhaan teknologiaan, jota ei välttämättä ole enää saatavilla
siinä vaiheessa, kun hanketta aletaan rakentaa. Määrittämällä rakennusluvassa voimalan dimensiot
sekä korkein sallittu lähtöäänentaso voidaan riittävällä tarkkuudella osoittaa, että kaavan vaatimukset
täyttyvät.
MIKÄLI rakennusluvassa on määritetty voimalan teho tai sen merkki ja malli, tulee rakennusluvassa
myös määrittää, että näistä voidaan rakentamisen aikana poiketa, kunhan mallinnuksilla osoitetaan, että
tuulivoimalan ympäristövaikutukset pysyvät samoina tai ovat pienemmät kuin kaavassa ja rakennusluvassa on määritetty. •
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Suomessa on
821 tuulivoimalaa
Suomessa oli vuoden 2020 lopussa 821 tuulivoimalaa. Suomen tuulivoima on keskittynyt etenkin Pohjois-Pohjanmaalle, Pohjanmaan ja Lapin
maakuntiin. Pohjois-Pohjanmaalla on 35 prosenttia Suomen tuulivoimaloista. Toiseksi eniten tuulivoimaa on Pohjanmaan maakunnassa,
jossa Suomen tuulivoimasta on 17 prosenttia. Suomen suurin tuulivoimakunta on edelleen Kalajoki, jossa on 64 tuulivoimalaa.
Tuulivoima tarvitsee hyvät tuuliolosuhteet, ja sellaisia alueita löytyy
koko maasta. Sisämaassa muun muassa puuston takia tarvitaan korkeammat voimalat, jotta päästään hyviin tuuliin käsiksi. Koska tuulivoimarakentamisen alkaessa Suomessa 2010-luvun taitteessa voimalat
olivat vielä nykyistä matalampia, keskittyi tuulivoimatoiminta aluksi
Länsi-Suomeen, tuulisille ja alaville alueille. Hankekehitystyö vie vuosia,
joten läntisen Suomen hankkeet ovat valmistuneet ensimmäisinä. Tällä
hetkellä tuulivoimaa rakennetaan paljon myös esimerkiksi Keski-Suomeen ja Kainuuseen. Itäinen Suomi on monin paikoin ollut haastavaa
aluetta tuulivoimaluvituksen näkökulmasta, mutta asiaan toivotaan
muutosta. Suomen toistaiseksi ainoat merituulivoimalat sijaitsevat Porin Tahkoluodossa.

Listat Suomen käytössä olevista tuulivoimaloista, rakenteilla
olevista voimaloista ja tuulivoimahankkeista löydät osoitteesta
www.tuulivoimayhdistys.fi/tuulivoima-suomessa
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Tuulivoimaloiden
kappalemäärät
maakunnittain (2020)
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Hyväk syttävyys

Mistä syntyy tuulivoiman paikallinen
hyväksyttävyys
Suomessa?
Teksti: Sari Janhunen, Vihdin kunta, Kuva: Ville Suorsa

OLEN kuntavirkamies. Lähietäisyydeltä
katsottuna ympäristöviranhaltija, jolla
on usein neulasia hiuksissa maastokäynnin jäljiltä ja jonka puhe on vaikeaselkoista lakipykälä-jargonia. Ympäristöviranhaltijan tehtävä on huolehtia
ympäristön edusta. Pykäläviidakko
onkin osattava kahlata kaikkiin suuntiin.
Joskus normi-viidakkotaidot eivät kuitenkaan riitä. Kymmenisen vuotta sitten
näin kävi, kun ihmettelin tuulivoiman
rakentamista ja tuolloin vielä olematonta normiohjausta, mutta samaan aikaan
erityistä sosio-teknologista paradoksia:
tuulivoiman laaja yleinen hyväksyttävyys
kääntyy usein paikallisella tasolla vastustukseksi. Vaihdoin hetkeksi tutkijan rooliin. Päätin selvittää, miten tuulivoiman
paikallinen hyväksyttävyys Suomessa
rakentuu.

Mitä tutkin?
TARKOITUKSENI ei ollut etsiä hyväksyttävyysreseptiä, joka sopisi kaikkiin
tilanteisiin. Myönnän, että idea kävi
mielessäni. Miten siistiä olisikaan löytää
kaava, jota noudattamalla rakentamishankkeiden toteutettavuus selviäisi
nopeasti ja tuulivoimatuotantoalue
toteutuisi täsmälleen oikealle paikalle,
ilman turhaa työtä, epätietoisuutta ja
viivytyksiä. Kaikki osapuolet – ihmiset
ja ympäristö – olisivat prosessin jälkeen
tyytyväisiä, oli ratkaisu sitten rakentamisen salliva tai kieltävä. Hyväksyttävyys
ja sen jälkeen itse toiminta ratkeaisivat
samalla kertaa.

REALISMI onneksi pääsi mukaan
tutkimussuunnitelmaani. Päädyin
tavoittelemaan parempaa ymmärrystä määräävistä tekijöistä tuulivoiman
paikallisessa hyväksyttävyydessä. Paljon
vaatimattomampaa kuin kaiken kattava
resepti. Kirjallisuuden perusteella olin
tietysti jo alkanut ymmärtää, että hyväksyttävyyttä voivat eri tilanteissa säädellä
erilaiset tekijät. Minä keskityin paikan
merkitykseen, osallistumiseen ja tuulivoiman herättämiin tunteisiin, koska ne
nousivat esiselvitystyössä kiinnostavasti
esille.

Tuulivoimaloiden
sijaintipaikka
TUTKIMUSRYHMÄMME havaitsi, että
vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille
maaseutu merkitsi eri asioita. Suhtautuminen polarisoitui lähellä suunniteltuja
tuulivoimaloita siten, että vapaa-ajan
asukkaat ilmaisivat negatiivisia kantoja,
kun taas vakituiset asukkaat suhtautuivat positiivisesti. Vapaa-ajan asukkaat
arvioivat negatiivisimmiksi tuulivoimaloiden vaikutukset paikkakunnan
kehitykseen, imagoon, maisemaan,
turismiin, talouteen ja omaisuuden
arvoon. Yhteistäkin vakituisille ja
vapaa-ajan asukkaille löytyi: tietotaso
energiantuotantomuodoista ja kiinnostus energia-asioihin sekä yleisellä
tasolla myönteinen suhtautuminen
tuulivoimaan.
MAISEMAN muutoksen ohella ääni38

kysymykset aiheuttavat asukkaiden
keskuudessa huolta. Tiedetään, että ääni
häiritsee enemmän, jos tuulivoimalat
näkyvät. Tutkimuksessamme totesimme
kuitenkin, että tuulivoimaloiden ääni
kuului vain harvoin sisällä eikä äänihavaintojen yhteyttä hyväksyttävyyteen
voitu tässä tutkimuksessa analysoida.
Selväksi tuli ainakin, että asukasryhmillä
on erilaisia paikkaan sidottuja käsityksiä,
vaikka maiseman muutos ja ääni ovat
keskeisiä koettuja vaikutuksia. Ei siis
pidä olettaa paikallisten asukkaiden
olevan yksi yhtenäinen ryhmä. Tässä
hetkessä, etätyön hämärtäessä vakituisen ja vapaa-ajan paikkojen määritelmiä, olisikin mielenkiintoista selvittää
käsityksiä uudelleen. Koettaisiinko
maiseman muutos ja äänivaikutukset
edelleen samoin?

Osallistuminen suunnitteluprosessin aikana
HAVAITSIMME, että tuulivoimahankkeiden edetessä asukkaat saavat tietoa.
Ihmiset eivät silti kokeneet voivansa
oikeasti vaikuttaa tuulivoimahankkeen
suunnitteluun. Osallistumattomuus
oli toisaalta monen kohdalla tietoinen
valinta. Osallistumisoikeus suunnitteluvaiheessa ei suoraan lisää hyväksyttävyyttä: ihmiset ovat melko passiivisia
ja aktiiviset ihmiset saattavat silti kokea
vaikutukset negatiivisina.
TUULIVOIMAHANKKEISSA olisi tarvetta
jatkaa osallistumismenettelyä raken-
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tamisen jälkeenkin. Asukkaat toivoivat
muutakin kuin pelkkää informaation jakamista. Tuulivoimalat voivat naapurina
olla merkittävä muutos, jos suunnitteluvaihe on mennyt ohi ilman kontakteja
toimijoihin.
ITSE näen ylipäätään ongelmallisena
asukkaiden passiivisuuden silloin, kun
asuinalueelle suunnitellaan jotakin
uutta. Suomalaisten osallistumisen
kansalaistaitoja pitäisi kohentaa. Ehkä
menettelyt ovat nyt liian vaikeita? Tai
vaativat liikaa perehtymistä ja siten
vaivannäköä? Ajattelen niin, että oman
ympäristön seuraaminen synnyttää
parhaimmillaan myös vastuuta, jonka
kuuluisi olla yhteistä.

Tunteet ja paikalliset
tuulivoimahankkeet
TUULIVOIMA herättää tunteita

hankkeen eri vaiheissa. Myönteisiä ja
kielteisiä tunteita ilmaistiin talouden,
paikan, maiseman, vuorovaikutuksen
ja arjen konteksteihin liittyen. Vaikuttaa
siltä, ettei tunteita vielä suomalaisessa
tuulivoimakeskustellussa tunnisteta tai
haluta tunnistaa. Haastateltavien oli
vaikea nimetä tunteita.
NYKYINEN tuulivoimarakentamisen
hallinta ei sisällä eritystä foorumia muutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn.
Tunteiden ohittaminen voi kuitenkin
olla vaarallista, sillä ne vaikuttavat
käyttäytymisaikomuksiin; hyväksyntään
tai vastustukseen. Olisiko hallintomenettelyä mahdollista kehittää niin, että
tunteiden kokeminen ja jakaminen
olisi mahdollista ilman leimaamisen
kokemusta? Vähintäänkin tarvittaisiin
myötäelämisen tunnetta, joka voisi auttaa asukkaita ja tuulivoiman rakentajia
eri näkökulmien ymmärtämisessä ja
vuorovaikutuksessa.

Väitöskirja-julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-230-8
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Hyväksyttävyys on
ainutlaatuista
YMMÄRRÄN nyt paremmin, miksi kaikkea ei voi määritellä lukuina tai ratkaista
pelkästään lakipykäliä lukemalla. Tai
ettei tuulivoiman hyväksyttävyys paikallisesti todellakaan tarkoita samaa kuin
yleinen hyväksyttävyys, vaikka näillä
yhteys onkin. Hyväksyttävyyttä ei tarjota
eikä oteta valmiina, vaan jokaisessa tapauksessa se on selvitettävä ja rakennettava. Hyväksyttävyys voi olla ehdollista ja
se voi myös muuttua.
TUULIVOIMATEKNOLOGIA sinänsä ei
synnytä hyväksyttävyyttä vaan ratkaisevaa on ihmisen tulkinta tilanteesta. On
täysin normaalia, että tuulivoima-asioissa järki ja tunteet näyttävät välillä olevan
pahasti ristiriidassa. Juuri siksi ihmisten
välisen kommunikaation merkitystä ei voi liikaa korostaa. Tuulivoiman
paikallinen hyväksyttävyys on ikään kuin
erilaisten arvioiden summa – ja siten
mitä suurimmassa määrin mahdollisuus
tehdä asiat aina paremmin. •

Lyhyesti

Lyhyesti tuulivoimasta
Tuulivoimalat ovat
hyvin kierrätettävissä
TUULIVOIMALAT voidaan kierrättää 80 – 95 prosenttisesti. Lavat
ovat komposiittimateriaalia eli sekoitus erilaisia aineita, joita on
vaikea irrottaa toisistaan. Samoin kuin muidenkin komposiittimuovien, esimerkiksi veneiden, myös lapojen kierrättäminen on
haastavaa. Ne eivät kuitenkaan ole vaarallista jätettä, jota ennen
kutsuttiin ongelmajätteeksi. Komposiittimuoveja voidaan murskata rakennusteollisuuden uusien komposiittimateriaalien raaka-aineeksi, mihin on Suomessa hyvä mutta vielä kaupallistamaton
ratkaisu. Lujitemuovimurskaa voidaan ohjata myös sementin
valmistukseen klinkkeripolton polttoaineeksi ja raaka-aineeksi.
Tämän prosessin käynnistäminen on saanut ympäristöministeriön hanketukea loppuvuodesta 2020. Suomessa lapajätettä kertyy
isommissa määrin vasta 2030-luvulla.

Metsästys voi jatkua
tuulipuistossa
METSÄSTYS voi jatkua tuulivoima-alueilla normaaliin tapaan,
ja se jopa helpottuu kattavan tieverkon myötä. Metsästysseurat ja
tuulivoimatoimijat tekevät ympäri
Suomea monenlaista yhteistyötä.
Lainsäädäntöön ei ole suunnitteilla muutoksia tämän osalta sen
enempää meillä kuin esimerkiksi
Ruotsissakaan.

Paljonko tuulivoimaa mahtuu
sähköverkkoomme?
ENERGIAMURROS tapahtuu muun muassa siksi, että
ilmasto- ja ilmanlaatusyistä energiaa on tuotettava puhtaammin, ja sähköistymisen myötä kasvavan
kulutuksen vuoksi myös edullisemmin. Perinteisesti
sähköä on tuotettu ja tuotu naapurimaista sen verran
kuin hetkestä toiseen vaihteleva kulutus on tarvinnut.
Osana energiamurrosta sään mukaan vaihtelevan tuotannon, etenkin aurinko- ja tuulivoiman, määrä kasvaa
sähköjärjestelmässä. Yksi osa energiamurrosta on, että
myös sähkön kulutus alkaa joustaa tuotannon mukaan
eli sähköä kulutetaan enemmän silloin kun se on suuren tarjonnan vuoksi halpaa ja vähemmän silloin, kun
hinta on kallis pienemmän tuotannon vuoksi.

Tuulivoimalan purkuun
varaudutaan monin tavoin

GASUMIN vuonna 2020 tekemän selvityksen mukaan
Suomen sähköjärjestelmään mahtuu vuonna 2030
nykyiseen verrattuna nelin-viisinkertainen määrä
tuulivoimaa, kun huomioidaan nähtävissä olevat
todennäköiset sähköjärjestelmän muutokset. Tällainen
määrä ei aiheuta tarvetta lisätä säätösähkön tuotantokapasiteettia, mutta säätävää kapasiteettia tullaan
käyttämään nykyistä enemmän. Mikäli 2030 mennessä
tuulivoiman vuosituotanto nousee 30 TWh:n yli
eikä esimerkiksi sähkönkulutus tai varastointi kasva
odotettua nopeammin, tulisi tuulivoiman tuottajien
näkökulmasta liikaa hetkiä, jolloin tuotetun sähkön
arvo on liian alhainen tai sitä ei saisi syötettyä sähköjärjestelmään.

lusta syystä myös vakuuksin tai rahastoin. Purkukustannuksissa on nousupainetta voimaloiden tullessa
suuremmiksi. Samaan aikaan purku ammattimaistuu
ja alalle tulee kilpailua, kun Suomea pidempään tuulivoimaa rakentaneissa maissa aletaan purkaa ikääntyviä
voimaloita. Kilpailu ja prosessien tehostuminen luovat

TUULIVOIMALAT puretaan niiden käytön loputtua.
Purkuun varaudutaan sopimuksin ja joskus perustel-
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Lyhyesti

hintoihin laskevaa painetta. Tuulivoimaloissa on paljon myytävää materiaalia, kuten arvokkaita metalleja.
Niillä saadaan osittain katettua purun kustannuksia.
Purkukustannuksiin vaikuttavat monet seikat, kuten
voimalan tornin materiaali ja purettavien voimaloiden
määrä, mutta hinta on suuruusluokaltaan 60 000 –

Merituulivoiman aika
koittaa pian
MERITUULIVOIMAA rakennetaan maailmalla paljon.
Merellä tuulet ovat tasaisemmat ja voimakkaammat,
yhteensovitettavaa muiden toimintojen kanssa on
vähemmän kuin maalla. Toisaalta merituulivoiman
kustannukset ovat korkeammat kuin maatuulivoimassa niin suunnittelun, rakentamisen kuin käytönkin

Tuulivoima sitoo valtavasti
investoituja euroja Suomeen

120 000 euroa voimalaa kohden kymmenen voimalan
puistossa. Kalleimmat hinnat koskevat voimaloita,
joissa on kokonaan betonista valmistetut tornit, jotka
ovat Suomessa harvinaisia. Hinnoissa oletuksena
on, että perustusta ei pureta vaan se maisemoidaan
paikoilleen.

osalta. Valtion osuus kustannusten kantamisesta on
monissa maissa korkeampi kuin Suomessa, ja siksi
meillä Suomessa menee vielä joitakin vuosia ennen
kuin Porissa sijaitseva Tahkoluodon merituulipuisto
saa seuraa. Suomessa on myös vielä paljon maatuulivoimaloille sopivia alueita, toisin kuin esimerkiksi
maa-alaltaan samankokoisessa Saksassa, jossa on yli 82
miljoonaa asukasta ja noin 30 000 maatuulivoimalaa.
Suomessa maatuulivoimaloita on reilu 800 kappaletta.

miljoonia euroja. Tuulivoimaa rakennetaan eri puolille
Suomea melko etäälle suurista asutuskeskittymistä, ja
kyseisille alueille voikin olla vaikea houkutella muita
suuria investointeja. Suomeen rakennetaan tulevina
vuosina paljon uusia tuulivoimaloita, ja investointien
yhteisarvo on useita miljardeja euroja. Tuulivoimahankkeet tuovat työtä lukuisille eri aloille esimerkiksi
matkailusta ja ravitsemuksesta maanrakennukseen ja
sähköurakointiin, kuljetuspalveluista betoniteollisuuteen ja konsultointiin. Kunnat saavat tuulivoimaloista
huomattavan kiinteistöverokertymän.

TUULIVOIMAINVESTOINTI on noin 1-1,4 miljoonaa
euroa rakennettavaa megawattia kohden. Tämä pitää
sisällään voimalan lisäksi myös tiet, sähköverkkoliitynnän ja niin edelleen, joten kustannus vaihtelee
suuresti muun muassa hankkeen sijainnin ja koon
mukaan. Yhden valmiin voimalan kustannus on siis
tyypillisesti 4-6 miljoonaa euroa. Tuulipuistoinvestoinnit ovat suuruusluokaltaan kymmeniä tai satoja

Tuulivoimaa halutaan lisää
ENERGIATEOLLISUUS ry tekee vuosittain suomalaisten
energia-asenteita kartoittavan tutkimuksen. Vuodesta
toiseen kahden kärki on selkeä: suomalaiset haluavat
lisätä aurinko- ja tuulivoiman osuutta sähköntuotannossamme. Vuonna 2020 80 prosenttia vastasi
haluavansa lisää tuulivoimaa. Tämä tekee tuulivoimasta toiseksi halutuimman kaikista sähköntuotannon
muodoista - jo rakennetuista teollisen kokoluokan
sähköntuotantomuodoista se on halutuin.
TUULIVOIMAN haluttavuus notkahti hieman viime
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vuosikymmenen puolivälin aikoihin, kun sekä uusiutuvan energian syöttötariffin kustannuksista että
infraääneen liitetyistä terveysvaikutuksista käytiin
äänekästä julkista keskustelua. Sittemmin tuulivoimatuotannosta on teknologisen kehityksen myötä tullut
kannattavaa ilman tukia; syöttötariffi sai nopeasti ja
tehokkaasti aikaan sen mitä pitkin eli tuulivoima-alan
syntymään Suomeen ja saateltua sen markkinaehtoiseen toimintamalliin. Samaan aikaan tuulivoiman terveysvaikutuksiin liittyen on tehty useampi tutkimus,
joiden johtopäätökset vahvistavat aiempaa kotimaista
ja kansainvälistä tiedeyhteisön näkemystä: tuulivoimaloiden infraääni ei selitä koettelua oireilua.

Suo m a la ist a tuul i voi maa r akentamassa
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Laadinta: Jyrki Takala

”

Tuulivoimaloista on tullut teknologiakehityksen myötä paljon aikaisempaa tehokkaampia, minkä vuoksi niillä voidaan
tuottaa sähköä huomattavasti
aiempaa edullisemmin. Uudet
tuulivoimalat rakennetaan tästä syystä markkinaehtoisesti
ilman valtion tukea.

•
•
•
•
•
•

Vuosiluku
Teho
Korkeus
Lapojen pyyhkäisypinta-ala
Vuosituotanto
Kuinka monta sähkölämmitteisen
oma-kotitalon vuosikulutusta
tuotanto kattaa:

2009
3 MW
150 metriä
0,8 hehtaaria
8 GWh
400 omakotitalon

2019
4,2 MW
250 metriä
1,8 hehtaaria
19 GWh
950 omakotitalon

