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ELÄMME maailmassa, joka hiljenee harvoin. Lähes kaikki modernin ajan ihmistoiminnot aiheuttavat ääntä. Jokapäiväiseen arkeemme vakiintuneita
äänilähteitä ovat esimerkiksi liikenne, kodinkoneiden äänet ja koneellinen
ilmanvaihto. Näitä ääniä emme välttämättä enää edes huomaa, niin tuttu
ja hyväksytty osa arkipäivää ne ovat. Ympäristömme uudet äänilähteet sen
sijaan huomioimme helpommin. Yksi uusiutuvan energian käytön lisääntymisen mukanaan tuoma uusi elementti äänimaailmassa ja maisemassamme on tuulivoima.
ENERGIAN tuottaminen tuulesta tuottaa ääntä, kuten lähestulkoon kaikki
muutkin teolliset prosessit. Tuulivoimaloiden ääni syntyy sekä aerodynaamisesti että mekaanisesti. Aerodynaaminen ääni syntyy, kun tuulivoimalan
lavat liikkuvat ilmakerroksen läpi. Mekaanista ääntä syntyy tuulivoimalan
konehuoneessa.
TUULIVOIMALAT tuottavat myös infraääntä. Tässä esitteessä tutustutaan
tarkemmin tuulivoimaloiden infraääneen, joka on niin matalaa, ettei se ole
kuultavissa.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Yliopistonkatu 34 B 17
40100 Jyväskylä

tuuli@tuulivoimayhdistys.fi
tuulivoimayhdistys.fi
www.tuulivoimalehti.fi

Taitto ja kuvitus: Kuuverstas
Valokuvat: Ville Suorsa
Päivitetty: 6/2021

Ääni on ilmanpaineen vaihtelua, jonka korva voi aistia.
Äänen voimakkuutta kuvataan suureella äänenpainetaso, jonka yksikkö on desibeli [dB]. Taajuuden yksikkö
on hertsi [Hz] ja se tarkoittaa värähdysten lukumäärää
sekunnissa. (Hongisto & Oliva 2017)
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ON sovittu, että infraäänestä puhutaan silloin, kun äänen

Mikä ihmeen
infraääni?

taajuus (Hz) on alle 20 Hz. Voimakkuudesta (dB) riippuen infraääni on joko kuultavaa tai jää kuulokynnyksen alapuolelle.
Sitä on jatkuvasti joka puolella ympärillämme, niin luonnossa,
omassa kehossamme kuin erilaisissa teollisissa prosesseissakin. Altistumme ei-kuultavalle infraäänelle väistämättä joka
päivä.
INFRAÄÄNEEN liitetään helposti tarpeetonta mystiikkaa. Infraäänen mystisyys voi johtua osittain siitä, että perusopetuksessamme on pitkään esitetty infraääni äänenä, jota ei voi kuulla.
Infraäänen voi kuitenkin kuulla, mikäli sen taso on riittävän
kova. Koska tutkimukset ovat osoittaneet, että kovatasoisella
kuultavalla infraäänellä voi olla haitallisia terveysvaikutuksia,
voi syntyä helposti väärä käsitys siitä, että infraääni ei-kuultunakin aiheuttaisi haittaa. Näin ei kuitenkaan tutkimusten mukaan ole.

Kuultava infraääni
KUULTAVAA infraääntä syntyy esimerkiksi räjäytyksien yhteydessä. Infraäänten kuulokynnys on varsin korkea: äänenpaineen tulee olla 90 – 120 dB, jotta infraääni olisi korvin
kuultavissa. Kovat ja niin ollen kuultavat infraäänet ovat ym-
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päristössämme harvinaisia. Niitä muodostuu esimerkiksi tykistön laukauksissa ja ajettaessa autolla yli 100 kilometriä tunnissa auton ikkuna auki.

Ei-kuultava infraääni
ALLE kuulokynnyksen olevia, eli ei-kuultavia, infraääniä esiintyy joka puolella ympäristössämme. Niitä syntyy esimerkiksi
ilmakehän paineenvaihtelusta, tuulesta, rakenteiden värähtelystä, keinumisesta tai vaikkapa juoksuaskelista tietynlaisella
alustalla. Alle kuulokynnyksen jääviä infraääniä syntyy myös
erilaisissa teollisissa prosesseissa, kuten tuulivoimaloissa. Tuulivoimaloiden infraäänenpainetaso jää tutkimusten mukaan
merkittävästi kuulokynnyksen alle.

TÄHÄN saakka laajinta kansainvälistä tuulivoimaloiden infra-

Tuulivoimaloiden infraääni

äänenpainetasoja koskevaa tutkimusta edustaa Tachibanan
ym. (2014) Japanissa toteuttama tutkimus. Tutkimuksessa mitattiin noin kolmen vuoden aikana ääntä 29 tuulipuistossa ja
yhteensä 164 eri pisteessä ulkona. Kyseessä olivat pääasiassa
1 - 3 MW voimalat noin 100 - 1000 metrin etäisyydellä mittauspisteistä. Mittaustulosten mukaan infraäänten tasot jäivät sel-
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keästi alle kuulokynnyksen. Näin ollen tuulivoimalan infraääni alittaa kuulokynnyksen myös sisätiloissa, koska ääni ei voi
vahvistua siirryttäessä ulkoa sisätilaan.
SAMAAN lopputulokseen on päädytty myös muissa tuulivoimaloiden infraäänenpainetasoja mittaavissa tutkimuksissa. Suomessa tuulivoimaloiden infraääntä on mitattu muun
muassa keväällä 2017 kahdessa eri selvityksessä hallituksen
ja Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimesta. Molemmissa mittauksissa tuulivoimaloiden infraäänten on osoitettu olevan
reilusti alle infraäänen kuulokynnyksen. Tuulivoiman ääni ei
kummassakaan tutkimuksessa tehtyjen mittausten mukaan
eroa muista meitä ympäröivistä infraäänistä: se on samalla
tasolla kaupunkiympäristössä mitattujen infraäänitasojen
kanssa ja huomattavasti alle infraäänitason, joka vallitsee esimerkiksi ruotsinlaivalla tai henkilöautossa ajon aikana, asunnossa puuvälipohjan päällä käveltäessä tai pesukoneen lingotessa. (Hongisto & Oliva 2017; Lanki ym. 2017.)
HALLITUKSEN infraäänimittaukset toteutettiin Teknologian
tutkimuskeskus VTT:n johdolla. Mittaukset ovat osa laajempaa tuulivoiman terveysvaikutuksiin perehtyvää selvitystä.
STY:n tilaamat mittaukset toteutti Turun ammattikorkeakoulu.
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Tuulivoimaloiden infraäänen äänenpainetasoja on mitattu
ympäri maailmaa, myös meillä Suomessa. Mittaustulokset osoittavat poikkeuksetta, että tuulivoimaloiden tuottama infraääni
jää selkeästi alle kuulokynnyksen. (Mm. H. Tachibana ym 2014.)
Tutkimusten mukaan infraäänen pitäisi olla korvin kuultavissa,
jotta sillä olisi vaikutuksia terveyteen (G. Leventhall 2007).
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TIETEELLISEN tutkimuksen mukaan myöskään infraäänellä ei

Onko
infraäänellä
terveysvaikutuksia?

ole osoitettu olevan terveysvaikutuksia niin kauan, kun sitä ei
voi korvin kuulla. Infraääni on samanlaista ääntä kuin mikä tahansa muu ääni, ja sitä koskevat samat lainalaisuudet. Tiedeyhteisön näkemys asiasta tähän saakka tehdyn tutkimuksen
nojalla on, että millä tahansa äänellä on todennäköisesti terveysvaikutuksia vasta kun ääni on korvin kuultavissa, eli kun
äänenpainetaso ylittää kuulokynnyksen. (Hongisto & Oliva
2017.)
SUOMESSA tuoreinta tuulivoimaloiden infraääneen liittyvää
tutkimusta edustaa valtioneuvoston rahoittama tutkimus,
jossa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia
vaikutuksia ihmisten terveyteen. Tutkimus koostui kolmesta
osiosta: pitkäaikaismittaukset, kyselytutkimus ja kuuntelukokeet. Hankkeen toteuttivat monitieteellisenä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin
yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
TUTKIMUKSET kohdistettiin alueille, joilla asukkaiden tiedettiin yhdistäneen oireitaan tuulivoimaloiden infraääneen. Tuulivoimaloiden infraäänen pitkäaikaismittauksin selvitettiin,
millaista ääntä tuulivoimalat aiheuttavat lähellä sijaitseviin
asuntoihin. Asunnoista mitatut infraäänitasot ja A-painote-
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tut keskiäänitasot olivat samaa suuruusluokkaa kuin kaupunkiasunnoissa esiintyy. Tuulivoimatuotantoalueelta tehty
pitkäaikaismittaustulos vahvisti myös aiempien, lyhyempien
mittauskampanjoiden tulokset: tuulivoimaloiden aiheuttama
infraäänen keskiäänitaso on samaa suuruusluokkaa kaupunkiympäristön infraäänitasojen kanssa.
TUTKIMUSTULOSTEN mukaan infraäänialtistus ei selitä tuulivoimaan liitettyä oireilua. Altistustaso, jolla ei ole tunnettuja
terveysvaikutuksia, oireiden laaja kirjo, sekä se, että altistuskokeessa ei voitu osoittaa tuulivoimaloiden infraäänellä olevan
suoria elimistövaikutuksia viittaavat siihen, että oireilua selittävät muut tekijät kuin tuulivoimaloiden infraääni.
TUTKIMUKSEN johtopäätösten mukaan oireilua voi selittää
tuulivoimaloiden kokeminen häiritseväksi ja niiden pitäminen
terveysriskinä. Toisaalta on mahdollista, että oireet ja sairaudet, jotka eivät liity tuulivoimaloiden infraääneen, tulkitaan
niistä johtuviksi. Tulkintoihin vaikuttaa myös julkinen keskustelu. Samanlaisia monimuotoisia oireita hyvin pienillä altistustasoilla on liitetty myös muihin ympäristötekijöihin, kuten
sähkömagneettisiin kenttiin, jolla ei ole tunnettuja terveysvaikutuksia. (Maijala ym. 2020.)
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TUULIVOIMALOIDEN yleistyttyä suomalaisessa maisemassa

Kuultavaa
ääntä
säännellään

on kiinnostus niiden ympäristövaikutuksia kohtaan kasvanut.
Kuultavan äänen häiritsevyys on kiistattomasti ainoa tuulivoiman äänen terveysvaikutus, kertoo asiasta tehty tutkimus lähes yksimielisesti (mm. Michaud ym 2016). Mikäli ääni kuuluu
sisätiloihin, asukkaat voivat kokea äänen häiritsevänä. Häiritsevyyteen vaikuttavat äänen lisäksi muut tekijät, kuten esimerkiksi näköyhteys voimaloihin, luottamus kunnan virkamiehiin
tai taloudellinen hyötyminen voimaloista. Tuulivoimaloiden
kuultavalla äänellä ei ole havaittu olevan yhteyttä sairauksien
ilmenemiseen.
SUOMALAISET viranomaiset panostavat kattavasti tuulivoimaloiden äänen sääntelyyn. Suomessa säädetään tuulivoimaloiden äänentasoista valtioneuvoston asetuksella tuulivoimamelun ohjearvoista (1107/2015), joka määrittää sallitun
kuultavan äänentason piha-alueella. Asetuksessa tuulivoimaloille on säädetty 5-10 dB tiukemmat ohjearvot kuin muille ympäristömelun lähteille valtioneuvoston päätöksessä 993/1992.
Tuulivoimaloiden ääntä valvotaan näin ollen tiukemmin kuin
muita ihmistoimintoja. Tiukemmilla ohjearvoilla huomioidaan
tuulivoimalan äänen erityispiirteet, kuten äänen ajallinen
vaihtelu. Sosiaali- ja terveysministeriön sisätiloissa sallittuja
ääniä koskeva ohjearvoasetus (545-2015) koskee tuulivoimaa
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siinä missä muitakin äänilähteitä.
SUUNNITTEILLA olevien tuulipuistojen äänen leviäminen lähiympäristöön mallinnetaan suunnitteluvaiheessa. Tuulivoimaloiden
äänen mallintamiseen ja mittaamiseen on olemassa ympäristöministeriön kattava ohjeistus (ympäristöministeriö, 2014). Mallinnusohjeissa suositellaan käyttämään huomattavasti tiukempia raja-arvoja kuin Euroopassa pääasiassa käytetään.
MALLINNUSOHJEITA on testattu Suomessa myös käytännössä.
Vuosien 2014 - 2015 aikana on mitattu tuulivoimaloiden ääntä
useassa käynnissä olevassa tuulipuistossa. Samaan aikaan tuulivoimaloiden ääni on mallinnettu edellä mainittua ohjeistusta
käyttäen. Tulokset osoittavat, että mallinnustulokset vastaavat
erittäin hyvin mittaustuloksia, mallinnuksen hieman liioitellessa
matalia taajuuksia. (Hongisto, Keränen & Oliva 2017.)
SUURIN osa Suomeen rakennetuista hankkeista on toteutettu
hyvässä yhteisymmärryksessä lähiasukkaiden kanssa, eikä tuulivoimaloista ole koettu häiriötä. Huoli minkä tahansa äänen tai
asian terveysvaikutuksista voi kuitenkin tuottaa oirekokemuksia
ja stressiä. Onkin tärkeää, että luotettavasta vertaisarvioidusta
tieteellisestä tutkimuksesta viestitään ymmärrettävästi ja kansantajuisesti, jotta oikeaa tietoa olisi helposti saatavilla.
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Hongisto, V. & Oliva, D. 2017. Tuulivoiman infraäänet ja
terveysvaikutukset. Turun ammattikorkeakoulu.
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Sopimuksen mukaan infraääniksi kutsutaan ääniä, jotka
ovat taajuudeltaan hyvin matalia. Ne ovat samanlaisia
kuin muutkin äänet. Mitä matalampi taajuus, sitä
kovempi äänen pitää olla, että sen voi kuulla.
Infraääntä syntyy joka puolella ympäristössämme.
Infraääntä tuottavat esimerkiksi tuuli, aallot, liikenne,
oma kehomme, pyykinpesukone, keinuminen ja niin
edelleen.
Korviin kohdistuu leikkipuiston keinussa jo hitaasti
keinuen suurempi painevaihtelu kuin suuren
tuulivoimalan lähellä seisoessa.
Tutkimusten mukaan infraäänen pitäisi olla korvin
kuultavissa, jotta sillä olisi vaikutuksia terveyteen*.
Tuulivoimaloiden tuottama infraääni jää selkeästi
alle kuulokynnyksen**.
Infraäänen voi kuulla, jos sen taso on tarpeeksi kova,
joskin se on ympäristössämme harvinaista. Kuultavalla
infraäänellä voi olla terveysvaikutuksia. Sitä muodostuu
esimerkiksi tykistön laukauksissa ja ajettaessa autolla yli
100 kilometriä tunnissa auton ikkuna auki.

* G. Leventhall 2007
** Mm. H. Tachibana ym 2014
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