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Ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne sekä tuoreet selvitykset¹ kasvihuonekaasujen merkittävästä vähennys-

tarpeesta osoittavat, että Suomen on tehtävä johdonmukaisia toimia tukeakseen uusia energiasektorin inves-

tointeja. Hiilineutraali, omavarainen energiantuotanto edellyttää kasvavaa tuulivoimatuotantoa. Tällä hetkellä 

Suomeen on rakenteilla ilman tukia reilusti yli 700 tuulivoimalaa (4400 MW) vuoteen 2025 mennessä. Varhai-

sessa vaiheessa olevien hankkeiden aikataulua kuitenkin hidastavat erityisesti lupa-, vaikutustenarviointi- ja 

kaavoitusmenettelyihin sekä muutoksenhakuun liittyvät haasteet. 

Jotta tuulivoimatuotannon kysyntään on mahdollista vastata, on rakentamisen esteenä olevat pullonkaulat 

purettava. Kaavoitus- ja lupaprosesseja sekä hallinto-oikeuksien käsittelyjä sujuvoittamalla voitaisiin nopeasti ja 

ilman valtion tukea lisätä merkittävästi tuulivoimatuotantoa Suomessa, ja näin edistää sekä ilmastotavoitteiden 

nopeaa saavuttamista että energiaomavaraisuutta. Suomen Tuulivoimayhdistys esittää, että: 

1. Hallitus edistää tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamista Itä-Suomessa 

ja Suomenlahdella niin, että tuulivoimaa voidaan sijoittaa näille alueille heikentämättä Suomen 

aluevalvontakykyä  

2. Selkeytetään tuulivoimaloiden kaavoitusta ja luvitusta sekä sujuvoitetaan viranomaismenettelyitä  

– myös valitusten käsittelyä  

3. Varmistetaan turvallinen ja ennustettava investointiympäristö  

Lisätietoja: 

Anni Mikkonen 

Toimitusjohtaja 

+358 40 771 6114 

anni.mikkonen@tuulivoimayhdistys.fi

¹ Mm. Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI) -hankkeen mukaan 

kasvihuonekaasupäästöjen lisävähennystarve olisi lähes 13 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2035 

nykykehitykseen verrattuna. 

Suomi tarvitsee pikaisesti puh-
dasta omavaraista energiantuo-
tantoa – tuulivoima on ratkaisu

T U U L I V O I M AY H D I S T Y S . F IS U O M E N  T U U L I V O I M AY H D I S T Y S  R Y

Tuulivoima on ratkaisevassa asemassa, kun Suomessa 
lisätään energiatuotannon omavaraisuutta päästöttömästi. 
Maatuulivoima ei tarvitse valtiontukea, ja se tuo kuntiin 
työpaikkoja, kiinteistöverotuloja ja elinvoimaa monin tavoin.

https://tuulivoimayhdistys.fi/
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1. Hallitus edistää tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamista Itä-Suomessa  

ja Suomenlahdella

Suomeen asennetusta tuulivoimasta 40 % ja suunnitelluista hankkeista 46 % on Pohjois-Pohjanmaan maakun-

nassa. Tuulivoiman sijoittamista erityisesti Itä-Suomeen ja Suomen eteläisille merialueille rajoittaa muiden ra-

joitusten ohessa Puolustusvoimien aluevalvonta. Tuulivoiman sijoittaminen erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomeen, 

mutta myös Suomenlahdelle tasaisi tuulisähkön tuotantoa. Tuulivoiman sijoittaminen lähemmäs Etelä-Suomen 

kulutusta myös vähentäisi sähkönsiirron tarvetta. Lisäksi Itä-Suomen maakunnat pääsisivät hyötymään tuulivoi-

man positiivista talousvaikutuksista. 

• Etsitään aktiivisesti keinoja yhteensovittaa Puolustusvoimien ja tuulivoiman tarpeet

Ratkaisu:

2. Selkeytetään tuulivoimaloiden kaavoitusta ja luvitusta sekä sujuvoitetaan viranomaismenettelyjä

Tuulivoimahankkeen suunnittelu kestää useita vuosia monimutkaisen luvitussääntelyn sekä ruuhkautuneiden 

viranomais- ja tuomioistuinkäsittelyiden takia. Tämä viivästyttää merkittävästi Suomen ilmastotavoitteiden 

saavuttamista. Selkiyttämällä tuulivoimaloiden kaavoitusta on mahdollista nopeuttaa hankkeiden läpivientiä 

tinkimättä merkittävästi sidosryhmien vaikuttamismahdollisuuksista. Lisäksi valitusten pitkiä käsittelyaikoja tu-

lee lyhentää varmistamalla, että hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on riittävät resurssit 

asioiden nopeaan käsittelyyn laadusta tinkimättä. 

• Varmistetaan riittävät resurssit lupa- ja valitusviranomaisiin (esim. ELY:t, hallinto-

oikeudet, korkein hallinto-oikeus, TEM:n lunastuslupakäsittely ja Metsähallituksen 

luontopalvelut) 

• Säädetään suunnittelu-, kaava- ja lupa-asioiden käsittelyille sitovat määräajat 

• Säädetään saman hankkeen kaava- ja lupavalitusten samanaikaisesta 

käsittelystä 

• Muutetaan vihreän siirtymän hankkeiden lupa- ja valitusasioiden väliaikainen 

käsittelyjen etusijaa koskeva lainsäädäntö (ns. ohituskaista) pysyväksi, 

ja laajennetaan se koskemaan tuulivoimahankkeiden kaavojen lisäksi 

rakennuslupia 

• Sidotaan ympäristövaikutusten arviointia koskeva valitusoikeus osayleiskaavan 

yhteyteen; rakennuslupa on tälle liian myöhäinen ajankohta 

• Selkeytetään merituulivoimahankkeen läpivienti talousvyöhykkeellä (EEZ-alue) 

• Sallitaan sähkömarkkinalaissa myös verkkoyhtiöille mahdollisuus rakentaa 

useampaa sähköntuottajaa palvelevia tuotannon ”keräilyjohtoja” 

Ratkaisu:

T U U L I V O I M AY H D I S T Y S . F IS U O M E N  T U U L I V O I M AY H D I S T Y S  R Y

https://tuulivoimayhdistys.fi/


3

3.  Varmistetaan turvallinen ja ennustettava investointiympäristö

Tuulivoima on Suomessa erittäin kattavasti säänneltyä ja tuulivoimahankkeiden suunnittelun yhteydessä to-

teutetaan hyvin laajat ympäristöselvitykset. Tuulivoimaa rakennetaan voimassa olevan rakentamista koskevan 

lainsäädännön mukaisesti, kuten maankäyttö- ja rakennuslaki, laki eräistä naapurussuhteista, luonnonsuoje-

lulaki, ympäristönsuojelulaki, vesilaki, sähkömarkkinalaki, poronhoitolaki, ilmailulaki, YVA-laki ja lunastuslaki. 

Tuulivoimarakentamista ohjataan myös erikseen muun muassa valtioneuvoston asetuksella tuulivoimaloiden 

ulkomelutason ohjearvoista. 

Tuulivoimaosayleiskaavan ja rakennuslupien muodostama kokonaisuus on erittäin toimiva, kunhan sitä hie-

man hienosäädetään, jotta pullonkaulat saadaan purettua (kts. kohta 2). Tarvetta suurille lakimuutoksille ei 

ole. Muista maista saadut esimerkit osoittavat, että kaavoitus- ja luvitusjärjestelmän kokonaisvaltainen muut-

taminen pysäyttää hankekehityksen ja rakentamisen useaksi vuodeksi. Siihen Suomella ei ole varaa, sillä uutta 

puhdasta sähköntuotantoa tarvitaan nopeasti. 

Tuulivoimahankkeiden hyödyt ovat valtakunnallisia ja globaaleja, mutta haitat hyvin paikallisia. Kiinteistövero-

tulo on kunnille merkittävä kannustin kaavoittaa tuulivoimaa alueelleen ja auttaa Suomea saavuttamaan ilmas-

to- ja energiaomavaraisuustavoitteensa. Tästä syystä kunnan, jonka alueella tuulivoimalat sijaitsevat, pitää 

jatkossakin saada voimaloista täysi verohyöty. 

• Säilytetään kiinteistövero kunnissa – hyötyjen pitää kohdistua sinne,  

missä vaikutukset ovat

• Panostetaan lainsäädännön ennustettavuuteen pitämällä uudistukset 

maltillisina - tuulivoima on jo nyt erittäin laadukkaasti säädeltyä

Ratkaisu:
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