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kanssa. Työ sisältää teoriaosan, jossa käydään läpi kaupunkialuetta tuulivoiman 

rakentamisympäristönä, tuulivoimaan liittyviä riskejä, lainsäädäntöä ja 

viranomaisohjeistuksia sekä tuotantokustannusten laskentaa tarvittavia metodeja. Tämän 
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ympäristöllisiä ominaisuuksia. Case-alueena toimi Suomen pääkaupunkiseutu. 

 

Työn tavoitteena on arvioida tuulivoimarakentamisen kannattavuutta neljällä eri mittarilla; 
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kannattavinta ja realistisimmin toteuttavissa olevaa liiketoimintamallia sekä arvioimalla 

tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutuksia. Case-alueelta mallinnettiin kaksi maa-

aluetta, Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen sekä Vuosaaren sataman ja täyttömäen 
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alueeksi tuulivoimarakentamiselle. Tämän lisäksi Suomenlahden merialueilta mallinnettiin 

kolme mahdollista aluetta tuulivoimarakentamiselle. Kannattavimmaksi tuotantoalueeksi 

todettiin Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus ja mallinnetuilla alueilla tuulivoimatuottajan 

todettiin tarvitsevan taloudellista tuotantotukea. Myöskään Vuosaaren sataman 

tuulivoimarakentamisen kannattavuutta ei poissuljettu, ja merialueilla huomioitiin kasvava 

kannattavuuden aste tulevaisuudessa. 
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In this Master´s thesis, the potential and requirements of wind power in urban areas are 

assessed. The thesis is written in co-operation with wind power company Lumituuli Oy. This 

report includes a theoretical section, in which urban areas as a construction environment for 

wind power and risks, legislation and regulatory issues related to urban wind power 

construction are discussed. Methods for calculating the production costs are also introduced 

in the theoretical section. After this, empirical research begins by selecting suitable 

production areas for wind power in the capital region of Finland, as well as evaluating the 

economic and environmental properties of these areas. 

 

The goal of the thesis is to evaluate the viability of wind power construction in the case area 

by four different parameters; feasibility by legislation and regulations, economic assessment 

by calculation of the levelized costs of energy, comparing the viability and feasibility of 

different business models for the wind power plants and assessing the environmental impact 

of wind power in the area. The case area was limited into two potential onshore production 

areas. Industrial areas and harbors were determined to be the most feasible types of terrain 

for urban wind power, which is why the areas of Ämmässuo waste management plant and 

Vuosaari harbor were selected as the onshore production areas. In addition, three offshore 

locations on the Gulf of Finland were selected as potential production areas. Eventually, the 

area of Ämmässuo waste management plant was selected as the most viable production area, 

and it was also determined that financial production support is still needed in the production 

areas. Vuosaari harbor was not ruled out as a possibility for wind power construction, and 

offshore areas were also noticed for their increasing degree of viability for wind power in 

the future. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomalaista ympäristö- ja energiapolitiikkaa ohjaavat vahvasti kansainväliset 

ilmastosopimukset ja niiden pohjalta laaditut Euroopan Unionin (EU) ilmastotavoitteet. 

Euroopan Unioni pyrkii osana muuta kansainvälistä yhteisöä pysäyttämään ihmisen 

aiheuttaman ilmaston lämpenemisen kahteen celsiusasteeseen verrattuna esiteolliseen 

aikaan. Tämän saavuttamiseksi se on laatinut energia- ja ilmastotavoitteet niin lyhyelle, 

keskipitkälle kuin pitkällekin aikavälille. Tavoitteet koostuvat kolmesta osa-alueesta: 

energiatehokkuuden parantamisesta, uusiutuvilla lähteillä tuotetun energian osuuden 

lisäämisestä sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Vuodelle 2020 EU:n tavoite 

on 20 prosenttia sekä uusiutuvien energianlähteiden osuuden sekä vuoden 1990 tasosta 

vähennettyjen kasvihuonekaasupäästöjen suhteen. Vuodelle 2030 vastaavat tavoitteet ovat 

27 % ja 40 %, ja vuodelle 2050 tavoitellaan 80-95 % kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä 

vuoden 1990 tasoon. Näiden tavoitteiden toteutumisesta varsinkin kaksi jälkimmäistä ovat 

sidonnaisia energiatuotannon koostumuksesta ja sen siirtymisestä hiljattain fossiilisista 

polttoaineista kohti uusiutuvia energianlähteitä. (Euroopan Unioni 2018a)  

 

1.1 Taustaa 

 

Suomessa hankitun sähkön määrä oli vuonna 2017 85,5 TWh, josta kotimaassa tuotettiin 65 

TWh (76%). Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähkönkulutuksesta oli noin 47 %, ja 

myös energian kokonaiskulutuksesta uusiutuvien energianlähteiden osuus nousi vuonna 

2017 pitkälti lisääntyneen biomassan käytön ansiosta noin 36 %:iin, mikä täyttäisi jo nyt 

EU:n vuodelle 2030 asettaman ilmastotavoitteen (Energiateollisuus ry 2018a, 12; 

Tilastokeskus 2018b). Suurin osa Suomessa käytettävistä uusiutuvista energianlähteistä 

sähköntuotannossa on biomassaa (16,8 % kaikesta kotimaisesta sähköntuotannosta) sekä 

vesivoimaa (22,5 %). Vuonna 2017 tuulivoimahankkeiden yhteenlaskettu tehokapasiteetti 

kasvoi 512 MW, minkä jälkeen asennettu kokonaiskapasiteetti vuoden 2017 lopussa oli 

2,033 GW ja tuulisähkön kokonaistuotanto 4,802 TWh, joka on noin 7,4 % koko Suomessa 

vuonna 2017 tuotetusta 65 TWh:n sähkömäärästä (Energiateollisuus ry 2018a, 12, 16).  
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Tuulivoiman rooli Suomen kokonaissähköntuotannossa on kasvanut voimakkaasti viimeisen 

20 vuoden kuluessa. Vuonna 1997 koko maan asennettu tuulivoimakapasiteetti oli vain 12 

MW ja tuotanto 17 GWh, ja vielä vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 259 MW sekä 494 

GWh (Energiateollisuus ry 2018a, 16). Noin kuusinkertainen kasvu niin kapasiteetissa kuin 

tuotetussa energiassa vain neljän vuoden aikana kertoo tuulivoimainvestointien 

kannattavuuden lisääntymisestä, mikä on osaltaan seurausta yleisen tuulivoimaan 

kohdistuvan asennoitumisen ja toisaalta myös teknologisen kehityksen sekä tarvittavan 

teknologian hinnan alenemisen ansiota. Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan tämä 

kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa, sillä alkuvuodesta 2018 suunnitteluvaiheessa olevien 

tuulivoimainvestointien yhteiskapasiteetti oli noin 15,5 GW, josta lähes puolet (7,3 GW) on 

saanut kaavoituksen tai rakennusluvan (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2018a). Kuva 1 

esittää tuulivoiman asennetun kumulatiivisen kapasiteetin kehityksen Suomessa aikavälillä 

1997-2017 (Energiateollisuus ry 2018a, 16). 

 

 

Kuva 1. Kumulatiivinen asennettu tuulivoimakapasiteetti vuosina Suomessa 1997-2017. (Energiateollisuus ry 

2018a) 

 

Uusiutuvien energialähteiden, erityisesti tuulivoiman, lisääntyneen kotimaisen tuotannon 

motivaattori ei ole ainoastaan ilmastomuutoksen hallinta. Kotimainen tuuli-, aurinko-, vesi- 

ja biomassatuotanto lisäävät valtion energiaomavaraisuutta ja tämän myötä vähentävät 

riippuvuutta ulkomaisista energiayhtiöistä ja mahdollisesti valtionjohdosta. Tämän lisäksi 

energia-ala luo työpaikkoja, uusiutuvat raaka-aineet ovat edullisia tai ilmaisia ja energian 
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myyntivoitot jäävät kotimaisille tuottajille. Kotimainen tuotanto hyödyttää myös kuntia 3,1 

% suuruisen kiinteistöveron muodossa, ja energiatuotantoa hajauttamalla verohyödyt 

palvelevat luonnollisesti suurempaa määrää kuntia (Verohallinto 2017). Suomen 

merkittävimmillä tuulivoimapaikkakunnilla tämä tarkoittaa useiden miljoonien eurojen 

verokertymää vuodessa. Ominaispäästöjen vähennys sähköntuotannossa esimerkiksi 

uusiutuvan energiatuotannon lisäyksen myötä luo positiivisia talousvaikutuksia sähkön 

tuottajalle päästökaupan ansiosta. Päästöoikeuden hinta lähti nousuun vuonna 2017 ja nousi 

yli arvon 10 €/tCO2 vuonna 2018 ensimmäistä kertaa lähes seitsemään vuoteen. 

Loppuvuodesta 2018 sen hinta on vaihdellut välillä 18-22 €/tCO2, mikä tekee 

hiilidioksidineutraalista energiantuotannosta tuotantokustannuksiltaan entistä 

houkuttelevampaa verrattuna lämpövoimalla tuotettuun energiaan (Markets Insider 2018). 

Päästöoikeuksien tuoma talousvaikutus ei kuitenkaan erota uusiutuvia energianlähteitä 

muista hiilidioksidineutraaleista energiantuotantomuodoista, esimerkiksi ydinvoimasta. 

 

Suomen tuulivoimainvestointien maantieteellistä sijaintia tarkastellessa on huomattavissa, 

että valtaosa suomalaisesta tuulivoimarakentamisesta sijoittuu eteläiselle ja erityisesti 

läntiselle rannikkoalueelle sekä haja-asutusalueille kauas suurista taajamista. 

Merituulivoiman ja meren läheisyyteen rakennetun maatuulivoiman suosion selittävät 

merialueiden, erityisesti Pohjanlahden rannikkoalueen sisämaita paremmat tuuliresurssit. 

Huolimatta tuulivoiman voimakkaasti kasvavasta roolista Suomen sähköntuotannossa, 

suurten tai keskisuurten kaupunkien alueilla sijaitsevat teollisen kokoluokan 

tuulivoimahankkeet, niin valmiit kuin rakenteilla tai suunnitteillakin olevat, ovat harvassa. 

Teollisen kokoluokan tuulivoimaloilla tarkoitetaan sähkön jakeluverkkoon liitettäviä 

voimaloita, joiden roottorin eli turbiinin pyyhkäisypinta-ala on yli 200 neliömetriä. Tällä 

tarkoitetaan yli 100 kW:n voimaloita, joskin tavallisesti teollisen kokoluokan tuulivoimalat 

ovat moninkertaisesti tätä rajaa suurempia (Ympäristöministeriö 2016b, 16). Yli 50000 

asukkaan kaupunkien rajojen sisällä tuotannossa olevia suuria teollisen kokoluokan 

tuulivoimaloita on Kotkassa, Porissa, Oulussa, Lappeenrannassa, Seinäjoella ja Vaasassa, 

mutta näistä vain Oulussa, Kotkassa ja Vaasassa tuulivoimalan sijainti on 10 kilometrin 

säteellä kaupunkialueesta. Oulun Vihreäsaaren satama-alueen rakenteilla oleva tuulivoimala 

on vain noin 2-3 kilometrin etäisyydellä Oulun kaupungista, joten se on valmistuessaan 

lähimpänä Suomen suurta tai keskisuurta kaupunkia sijaitseva tuulivoimala. Suomen 
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suurimpien kaupunkialueiden, kuten pääkaupunkiseudun, Turun sekä Tampereen etäisyys 

lähimpään teollisen kokoluokan tuulivoimalaan on useita kymmeniä kilometrejä, vaikka 

niiden sijainti on keskeinen ja lähellä sähköverkkoa. Näillä kaupunkialueilla ei ole myöskään 

suunnitteilla tai rakenteilla olevia tuulivoimahankkeita. Kuvassa 2 esitetään valmiiden, 

toiminnassa olevien teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden sijainti Suomessa 

tummansinisellä, rakennusvaiheessa olevien vaaleammalla sinisellä ja eri 

suunnitteluvaiheissa olevien keltaisella, vihreällä tai punaruskealla (Ethawind 2018). 

 

Kuva 2. Suomen tuotannossa, rakennus- ja suunnitteluvaiheessa olevat tuulivoimalat. (Ethawind 2018) 

 

Pääkaupunkiseudulla kaukolämmön tuotannosta vastaa Helsingin kaupungin energiayhtiö 

Helsingin Energia, joka on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä ja myy valtaosin 

lämmön ja sähkön yhteistuotannolla (CHP) tuottamaansa sähköä myös pääkaupunkiseudun 

ulkopuolelle (Helsingin Energia 2018b). Yhtiön käyttämä sähkön ja lämmön, sekä osittain 

myös kaukojäähdytyksen, yhteistuotanto saa aikaan polttoainetarpeen vähenemisen ja sen 

myötä hyötysuhteen paranemisen sekä hiilidioksidipäästöjen vähenemisen verrattuna 
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erillistuotantoon (Helsingin Energia 2018b). Huolimatta energiantuotannon tehokkuutta 

parantavista toimenpiteistä, yhtiön sähköntuotannon hiilidioksidin ominaispäästökerroin oli 

vuonna 2017 191 gCO2-ekv./kWh (Helsingin Energia 2018a), kun se oli vastaavasti koko 

Suomen sähköntuotannossa keskiarvoltaan vuonna 2017 89 gCO2-ekv./kWh (Energiateollisuus 

ry 2018a, 23). Tämä selittyy pääkaupunkiseudun paikallisessa sähköntuotannossa 

käytettävillä polttoaineilla; Helsingin Energian sähköntuotannosta 16 % on tuotettu 

uusiutuvilla energialähteillä, 22 % ydinvoimalla ja loput fossiilisilla polttoaineilla (Helsingin 

Energia 2018c), kun Suomessa tuotetusta 65 TWh:n sähkömäärästä uusiutuvilla 

energianlähteillä (mukaan lukien biomassa) on tuotettu edellä mainittu 47 % ja ydinvoimalla 

yli 33 % (Energiateollisuus ry 2018a, 12). Valtakunnallisesti sähköntuotanto kulkee siis 

kohti ekologisempaa, hiilineutraalimpaa suuntaa, jopa huomattavasti lämmöntuotantoa 

nopeammin. Helsingin kaupungin energiayhtiön laitokset kuitenkin nojaavat vielä vuonna 

2018 voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin myös sähköntuotannossaan. 

 

Vaikka pääkaupunkiseudulla ei ole rakennettua tai edes suunnitteilla olevaa teollista 

tuulivoimakapasiteettia, alueen asukkaiden yleinen suhtautuminen lähiympäristöön 

rakennettavaa tuulivoimaa kohtaan on pääosin positiivinen. Helsingin kaupungin vuonna 

2015 julkaiseman tutkimuksen ”Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys Helsingissä” 

mukaan kyselyyn vastanneista kaupungin asukkaista noin kaksi kolmasosaa oli täysin samaa 

mieltä siitä, että Helsinkiin tulisi rakentaa omaa tuulivoimaa. Myös tuulivoiman 

imagovaikutusta pidettiin erittäin positiivisena, ja vaikka sen maisemavaikutukset jakoivat 

enemmän mielipiteitä, yli 60 % vastaajista oli ainakin jokseenkin sitä mieltä, että 

tuulivoimarakentamisella olisi myönteinen vaikutus Helsingin maisemaan. 

Kyselytutkimuksen saamien vastauksien mukaan pääkaupunkiseudun 

tuulivoimarakentamisen suurin kritiikki liittyy maisemavaikutuksien lisäksi sen 

taloudelliseen kannattavuuteen ja erityisesti vielä tutkimuksen julkaisemisvuonna 2015 

voimassa olleeseen tukipolitiikkaan, syöttötariffiin eli tuulisähköllä tuotetusta sähköstä 

maksettavaan takuuhintaan, joka kustannetaan osittain valtion verorahoista. (Helsingin 

kaupunki 2015, 12-13, 21) 

 

On selvää, että pysyäkseen mukana kansainvälisten ilmastosopimusten antamissa 

tavoitteissa ja vallitsevassa laajemmassa kestävyysmuutoksessa, pääkaupunkiseudun 
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energiatuotannon on onnistuttava syrjäyttämään nykyisen kaltaista, kivihiilen ja maakaasun 

hallitsemaa sähköntuotantoaan uusiutuvilla energianlähteillä. Pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella energiantuotannon kestävyysmuutos on jo onnistuttu viemään huomattavasti 

pidemmälle ja hajautettu energiantuotanto, erityisesti tuulivoima, on vienyt suuriin 

energiantuotantolaitoksiin keskittyneeltä uusiutumattomalta energiantuotannolta, varsinkin 

fossiilisilta polttoaineilta, tuotanto-osuutta varsinkin viimeisen vuosikymmenen aikana. 

Tuulivoiman merkittävästi pudonneet tuotantokustannukset ja alkava 

markkinaehtoistuminen takaavat sen, että uuden tuulivoimatuotannon rakentaminen pysyy 

kannattavana myös tulevaisuudessa (Vakkilainen&Kivistö 2017, 7-8, 11). Suomessa 

tuulivoimatuotantoa ei ole kuitenkaan hajautettu tasaisesti maantieteellisesti tai lähelle 

suurimpia sähkönkulutuksen kohdealueita, vaan tuulivoimarakentaminen on keskittynyt 

voimakkaasti läntisille rannikkoalueille ja erityisen vahvasti muutamiin maakuntiin. 

Huolimatta helsinkiläisten keskimääräisesti hyväksyvästä asenteesta kaupungin alueelle 

rakennettavaa tuulivoimaa kohtaan, tiheästi asutetulla alueella teollisen kokoluokan 

tuulivoimaa ei ole Suomessa lainkaan, vaan valtaosa rakentamisesta on keskittynyt harvasti 

asutetuille alueille.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

 

Vaikka tuulivoiman tarpeen luo pääasiassa energiatuotannon kasvihuonekaasujen 

vähentämistarve, tuulivoimainvestointien kannattavuuden tarkastelemista ei voi rajata 

ainoastaan ilmastolliseksi kysymykseksi. Hankkeisiin liittyy paljon muitakin muuttujia, 

joista kaikki vaikuttavat ihmisten tuulivoimaan liittyviin ennakkoluuloihin, mielipiteisiin ja 

hyväksyntään. Näitä osia ovat esimerkiksi hankkeiden taloudellinen kannattavuus 

nykyhetkellä ja tulevaisuudessa ja erityisesti tuulivoimainvestointien kannattavuutta 

merkittävästi ohjaava valtion tukipolitiikka sekä ympäristövaikutukset, kuten mahdolliset 

melu- ja maisemahaitat. Erityisesti tiheästi asutetulla kaupunkialueella, kuten Suomen 

pääkaupunkiseudulla, näiden ympäristövaikutusten rooli energiapoliittisessa 

päätöksenteossa korostuu, sillä kaupunkialueiden tuulivoimahankkeilla on vaikutusta 

suuremman ihmismäärän jokapäiväiseen elämään. Lähelle kaupunkialuetta sijoittuvissa 

tuulivoimahankkeissa tuleekin selvittää, voiko taloudellista kannattavuutta kasvattaa 

lisäämättä voimalahankkeen ympäristövaikutuksia. 
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Tämä diplomityö tehdään yhteistyössä tuulivoimayhtiö Lumituuli Oy:n kanssa, ja se tutkii 

tuulivoimarakentamisen potentiaalia ja edellytyksiä tiheästi asutetulla kaupunkialueella. 

Tässä työssä case-alueena toimii Suomen pääkaupunkiseutu eli Helsingin, Vantaan, Espoon 

ja Kauniaisen alueet. Työn tavoite on pohtia, mikä on kannattavin tapa rakentaa tuulivoimaa 

Suomen tiheimmin asutetulla alueella, pääkaupunkiseudulla. Kannattavuutta arvioidaan 

neljällä eri mittarilla:  

1) Arvioimalla case-alueen sopivuutta tuulivoimarakentamiselle tuulivoimaa koskevaa 

lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta tulkiten 

2) Laskemalla potentiaalisen tuulivoimalan tuotantokustannukset  

3) Arvioimalla liiketoimintamallia, jolla tuulivoimala on kullakin alueella mahdollista 

toteuttaa 

4) Arvioimalla tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutuksia 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Tämän työn toisessa kappaleessa tutustutaan energiantuotannon ja tuulivoimarakentamisen 

historiaan, nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen Suomessa. Kappale käsittelee tarkemmin 

kaupunkialueen hyötyjä ja haasteita tuulivoimarakentamisessa verrattuna haja-

asutusalueelle rakentamiseen. Tässä kappaleessa käydään myös läpi esimerkkejä Suomen 

ulkopuolella toteutuneesta rakennetun ympäristön tuulivoimarakentamisesta ja kuvaillaan, 

millä tavalla näistä hankkeista voisi ottaa mallia suomalaiseen kaupunkialuerakentamiseen. 

 

Kolmannessa kappaleessa kuvaillaan riskitekijöitä, jotka ovat johtaneet 

tuulivoimarakentamista ohjaavan lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen käyttöönottoon. 

Tämän lisäksi kappaleessa tutkitaan, onko jo kaupunkialueelle rakennetun tuulivoiman 

seurauksena syntynyt Suomeen verrattuna turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä 

riskitekijöitä. Nämä mahdolliset riskitekijät kohdistuvat liikenteeseen, asutukseen ja 

muuhun rakennettuun ympäristöön sekä tuulivoimala-alueen biodiversiteettiin, erityisesti 

linnustoon ja lepakoihin. 
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Neljännessä kappaleessa kuvaillaan sitä, minkälaisia lakisääteisiä ja 

viranomaisohjeistuksellisia vaatimuksia tuulivoimarakentamiseen liittyy Suomessa. Tämän 

jälkeen suomalaista viranomaisohjeistusta verrataan muihin maihin ja arvioidaan sitä, onko 

maiden välillä merkittävästi eroja viranomaisohjeistuksessa tuulivoimamelun tai 

liikenteeseen vaadittavan etäisyyden suhteen. Kappaleessa myös pohditaan sitä, mitä 

tuulivoimalan maisemavaikutusten arviointi vaatii ja miten esimerkiksi asutukseen 

vaadittavaa suojaetäisyyttä voidaan arvioida voimalan aiheuttaman melun perusteella. 

Lopuksi kappaleessa kuvaillaan tuulivoiman aiheuttaman melun luonnetta ja pohditaan, 

mikä on sopiva suojaetäisyys asutukseen melun perusteella.  

 

Viidennessä kappaleessa esitetään metodit, joilla tuulivoimalan energiatuotanto ja 

tuotantokohtaiset kustannukset voidaan laskea. Tämän lisäksi kappaleessa arvioidaan 

voimalan tehoon sopivaa turbiinikokoa ja teknisiä ominaisuuksia. Lopuksi kappaleessa 

arvioidaan voimalan sähkönsiirron ja huollon varmistamiseen tarvittavia toimenpiteitä ja 

laitteistoa. 

 

Kuudennessa kappaleessa sovelletaan kolmannessa kappaleessa pohdittua 

tuulivoimarakentamiseen liittyvää lakisääteisyyttä ja ohjeistusta pääkaupunkiseudun 

alueeseen. Kappaleessa rajataan pääkaupunkiseudun alueelta asutusta, rakentamiselta 

rauhoitettuja alueita, ja muita tuulivoimarakentamista rajoittavia tekijöitä ja määritellään 

tämän pohjalta alueet, jotka eivät sovellu tuulivoimarakentamiselle. Lopuksi kappaleessa 

osoitetaan tuulivoiman tuotantoalue, jolla tuulivoimarakentamisen kannattavuuden 

arviointia jatketaan. 

 

Seitsemännessä kappaleessa arvioidaan osoitetun tuotantoalueen kannattavuutta teknisten 

resurssien, taloudellisten edellytysten sekä ympäristövaikutusten suhteen. Kappaleessa 7.1 

arvioidaan tarkemmin mahdollisia sijoituskohtia tuulivoimaloille edelliskappaleessa 

mallinnetuilta alueilta. Kappaleessa 7.2 kuvaillaan tuotantoalueiden tuuliolosuhteita ja 

lasketaan niiden perusteella voimala-alueen energiantuotanto. Seuraavaksi kappaleessa 7.3 

pohditaan sähkönsiirron, huollon ja voimalaperustusten järjestämismahdollisuuksia 

mallinnetuilla alueilla. Tuulivoimahankkeen taloudellista kannattavuutta arvioidaan 

kappaleessa 7.4 esittämällä voimalainvestointien kustannukset, laskemalla niiden pohjalta 
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voimalan tuotantokustannukset ja arvioimalla sopivaa liiketoimintamallia, jolla 

voimalahankkeen toteuttaminen olisi mahdollista. Lopuksi kappaleessa 7.5 pohditaan 

tuulivoimatuotannon alueeseen kohdistuvia ympäristövaikutuksia, kuten melu-, maisema- ja 

biodiversiteettivaikutuksia.  

 

Työn kahdeksannessa kappaleessa tehdään edellisistä osista johtopäätöksiä ja arvioidaan 

edellä mainituilla kannattavuuden mittareilla kannattavinta tapaa rakentaa 

pääkaupunkiseudulle tuulivoimaa. Kappaleessa arvioidaan myös epävarmuustekijöitä, joita 

kannattavuuden arviointiin saattaa liittyä. Työn päättävä kahdeksas kappale on yhteenveto, 

jossa työn ydinsanoma kerrataan ja tiivistetään yhteen kappaleeseen.  
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2 TUULIVOIMATUOTANTO KAUPUNKIALUEELLA 

 

Tässä kappaleessa kuvaillaan Suomen sähköntuotannon rakenteen muutoksia viime 

vuosikymmeninä ja tuulivoiman osuutta tässä muutoksessa. Kappaleessa pohditaan myös 

syitä kasvavalle tuulivoimarakentamiselle sekä tulevia tuulivoimaan yhdistettäviä 

mahdollisuuksia ja haasteita. Tämän lisäksi kappaleessa arvioidaan, miten 

tuulivoimainvestointien määrä ja asema tulevaisuudessa muuttuu ja millä tavoin muutos 

vaikuttaa energia- ja ympäristöpolitiikan tulevaisuuden. 

 

2.1 Uusien tuulivoimahankkeiden markkinanäkymät Suomessa 

 

Osasyitä sähköntuotannon ominaispäästöjen laskuun vuosina 2007-2017 ovat esimerkiksi 

sähkön ja lämmön erillistuotannon korvaaminen yhteistuotannolla sekä kulutuksen osalta 

sähkön tuontimarkkinoiden siirtyminen lämpövoimaperäisestä Venäjän tuonnista kohti 

pääasiassa vesivoimalla tuotettuun uusiutuvan energiaan pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla 

(Energiateollisuus ry 2018a, 14; Vanadzina 2018, 7). Merkittävin syy kehitykselle on 

kuitenkin uusiutuvien energialähteiden lisääminen, jossa tuulivoiman osuus vuosina 2012-

2017 kymmenkertaistuneen tuotannon myötä merkittävä (Energiateollisuus 2017). 

Asennetun tuulivoimakapasiteetin voimakas viimeaikainen lisäys juontaa juurensa keväällä 

2011 voimaan astuneeseen ja vuonna 2017 uusilta tuulivoimahankkeilta suljettuun 

uusiutuvan energian tuotantotuen syöttötariffijärjestelmään, joka takaa tuulella ja 

biomassalla tuotetun sähkön tuottajille 83,50 €/MWh takuuhinnan 12 vuoden ajalle. Vuoteen 

2015 asti takuuhinnan suuruus oli 105,30 €/MWh. Syöttötariffijärjestelmään hyväksytty 

tuulivoimatuotannon määrä oli noin 2,3 TWh, mikä on noin 93 % siihen alun perin 

kaavaillusta kapasiteetista. Tuotantotuen tavoitteena oli lisätä voimakkaasti suomalaista 

tuulivoimatuotantoa, missä tukipolitiikka onnistui, alentaen samalla selvästi tuulivoiman 

tuotantokustannuksia, syrjäyttäen fossiilisia polttoaineita sähköntuotannossa ja edistäen 

tuulivoiman teknistä kehitystä. (Valtiontalouden Tarkastusvirasto 2017, 7)  

 

Syöttötariffipolitiikka on edesauttanut tuulivoiman tuotantokustannusten laskussa selvästi, 

sillä maatuulivoiman tuotantokustannukset ovat Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 

vuosina 2012 ja 2017 tehtyjen tutkimusten mukaan laskeneet viidessä vuodessa arvosta 
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52,71 €/MWh arvoon 41,40 €/MWh. Merituulivoimalla kehitys on saman suuntainen, mutta 

sen tuotantokustannukset ovat edelleen selvästi maatuulivoimaa korkeammat 

(Vakkilainen&Kivistö 2017, 11, 22; Vakkilainen et al. 2012, 11). Alentuneet 

tuotantokustannukset ovat mahdollistaneet tuulivoima-alan markkinaehtoistumisen joko 

tekniikan kehityksen lisäämän tuotannon myötä omavaraisesti tai pitkien 

sähkönostosopimusten eli niin sanottujen Power Purchase Agreement -sopimusten, joissa 

sähkön kuluttajayritys sitoutuu ostamaan sähkön tuottajalta omaan käyttöönsä sähköä 

pitkäksi ajaksi, avulla (Valtioneuvosto 2018b, 1). Tämän myötä tarve korkealle tuulisähkön 

tuottajalle maksettavalle takuuhinnalle on vähentynyt, ja tuulivoima-alan voidaankin sanoa 

elävän murrosvaihetta tuotantotukijärjestelmistä kohti vapaata markkinakilpailua. 

 

Merkittävin syöttötariffijärjestelmään liittyvä kritiikki liittyy sen kustannustehokkuuteen, 

sillä syyskuuhun 2018 mennessä tuotantotukea on maksettu yhteensä yli 685 miljoonaa 

euroa, ja vuosina 2011-2016 toteutuneella tuotantotuen maksukehityksellä 

syöttötariffikustannukset saattavat nousta vuoteen 2030 mennessä yli kolmeen miljardiin 

euroon (Energiavirasto ry 2018; Valtiontalouden Tarkastusvirasto 2017, 7). Vuonna 2018 

hyväksyttiin uusiutuvalle energialle uusi tuotantotukimalli, niin kutsuttu preemiojärjestelmä, 

johon hyväksytään alustavasti 12 vuoden ajaksi 1,4 TWh:n suuruinen energian 

tuotantomäärä kilpailuttamalla tuotantokustannuksiltaan edullisimmat järjestelmään hakevat 

toimijat (Valtioneuvosto 2018a, 4). Preemiojärjestelmä takaa tuulisähkön tuottajille edelleen 

taloudellista turvaa, mutta sen vaatima valtion julkisten varojen määrä on merkittävästi 

syöttötariffijärjestelmää pienempi ja korkealla sähkön hinnalla jopa olematon. 

Kilpailutuksessa vahvimmalla ovat todennäköisesti suuret tuulivoimatoimijat, jotka 

kykenevät saavuttamaan korkeampien tuulivoimaloiden myötä parempia tuotantomääriä ja 

tämän myötä pienentämään tuotantokustannuksiaan. 

 

Tuotantotukijärjestelmät ja PPA-sopimukset suojaavat tuulivoimalaa sähkön 

markkinahinnan muutoksilta, tuoden siten tuulivoimainvestointien tuotto-odotukseen 

ennustettavuutta ja madaltaen huomattavasti kynnystä investointipäätöksen tekemiseen, 

erityisesti jos voimalan tuotantokustannukset eivät ole vielä pitkäaikaiseen 

markkinaehtoisuuteen yltävällä tasolla. Sähkön markkinahinnan kehitys oli vuosina 2011-

2015 vastoin ennakko-odotuksia laskeva, mutta vuoden 2018 alussa markkinahinta kääntyi 
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voimakkaaseen kasvuun (Nordpool 2018). Sähkön markkinahintaa vuonna 2018 

nostaneiden tekijöiden, kuten pohjoismaiseen vesivoimatuotantoon vaikuttavien sääolojen, 

pohjoismaisten ydinvoimaloiden huoltotöiden sekä rakenteilla olevien 

ydinvoimahankkeiden valmistumisaikataulun, vaikutus ei todennäköisesti ole pysyvä, joten 

tuulivoimatoimija ei voi luottaa siihen, että markkinahinta pysyy pidempiaikaisesti 

korkeana. Markkinahintaa on nostanut myös päästöoikeuksien hinnan nousu, mutta sen 

kehitys ei ole helposti ennustettavissa. (Vantaan Energia 2018). 

 

Kansallisesti tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys seuraa toimialalla tapahtuvia 

muutoksia. Energiateollisuus ry:n marraskuussa 2017 julkaiseman tutkimuksen mukaan 

noin 80 % suomalaisista koki tuulivoiman lisäämisen sopivaksi toimintatavaksi 

ilmastonmuutoksen torjunnassa, mikä on kaikista sähköntuotannon muodoista toiseksi 

eniten aurinkosähkön jälkeen. Tämän lisäksi 11 % vastaajista kokee Suomen nykyisen 

tuulivoimatuotannon määrän sopivaksi. Tuulivoiman lisärakentamista kannattavien määrä 

putosi 17 vuoden otannan pohjalukemaan 71 % vuonna 2016, mutta viimeisen kahden 

vuoden aikana sen kannatus on jälleen kääntynyt nousuun. Tutkimus ei kerro syitä 

pudotukselle vuodesta 2011, mutta sen alkaminen ajoittuu samaa aikaan, kun tuulivoiman 

tuotannon määrä on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun ja ensimmäiset tuulivoiman 

tuotantotukipäätökset ovat tulleet voimaan. Tämän perusteella ihmisten asennemuutoksen 

taustalla voisivat olla huoli uusien tuulivoimainvestointien kustannustehokkuudesta tai 

haluttomuus tuulivoimatuotannolle juuri omassa asuinympäristössään esimerkiksi 

rakentamisen myötä lisääntyneiden melu- ja maisemavaikutusten vuoksi. On mahdollista, 

että alan markkinaehtoistuessa tuulivoiman lisärakentamisen kannatus jatkaa kasvuaan. 

(Energiateollisuus ry 2018b, 9,13,19)  

 

Lauri Tarastin vuoden 2012 tuulivoiman edistämisraportin mukaan alan hyväksyttävyyttä 

voidaan parantaa kustannustehokkuuden ja huolellisen tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen 

valinnan lisäksi antamalla tuulivoimahankkeen lähellä asuville ihmisille avoimesti tietoa 

hankkeen kulusta ja mahdollisuus osallistua hankkeen suunnitteluun (Tarasti 2012, 8). Myös 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuulivoiman hyväksyttävyyttä kahden tuulipuiston 

läheisyydessä käsittelevässä tutkimuksessa vuodelta 2015 todetaan, että valtaosalla 

tuulipuistojen läheisyydessä asuvista ihmisistä ei ollut mahdollista osallistua tuulipuiston 
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sijoituspaikkaan ja suunnitteluun. Tutkimuksessa mainitaan onnistuneen vuorovaikutuksen 

herättävän positiivisia ja epäonnistuneen negatiivisia tunteita lähiympäristön asukkaissa 

tuulipuistoa ja samalla koko tuulivoima-alaa kohtaan (Janhunen et al. 2015). Tuulivoimalan 

lähialueilla asuvien ihmisten osallistaminen päätöksentekoon korostuu kaupunkialueen 

läheisyydessä, jossa asutus on keskimäärin haja-asutusalueita lähempänä tuulivoimalaa ja 

sijoittelun merkitys siten tarkempaa.  

 

Suomen Tuulivoimayhdistys ry ilmoittaa kesäkuussa 2018 julkaistussa visiossaan vuodelle 

2030, että sen tavoite tuulivoimatuotannolle vuonna 2030 on 30 TWh (Suomen 

Tuulivoimayhdistys ry 2018c). Yleiseurooppalaisen tuulivoimajärjestön European Wind 

Energy Associationin (EWEA) vuoden 2015 energiaraportin niin sanotun ”normaalin 

kehityksen skenaarion” tavoite on tätä maltillisempi, sillä EWEA ennustaa Suomen 

tuulivoimalla tuotetun energiamäärän olevan vuonna 2030 noin 18 TWh (European Wind 

Energy Association 2015, 8). Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja pienemmänkin tavoitteen 

toteutuminen vaatii alan nopeaa, laajamittaista markkinaehtoistumista tai lisää uusiutuvan 

energian preemiomallisia tuotantotukikilpailutuksia, sillä vain yhteen kilpailutukseen 

sisällytetään vain 2 TWh tuotantoa. Tekniikan kehittyessä voimalan hyötysuhde paranee ja 

investoinnin hinta laskee, ja se pääsee käsiksi entistä parempiin tuuliolosuhteisiin 

esimerkiksi voimalan tornin korkeuden tai merituulivoimakapasiteetin kasvaessa, mikä 

tarkoittaa suurempaa tuotantomäärää suhteessa asennettuun kapasiteettiin. Tämä laskee 

tuulivoimahankkeiden tuotantokustannuksia, minkä vuoksi pienemmätkin hankkeet 

saattavat tulevaisuudessa pystyä markkinaehtoiseen tai PPA-sopimuksella tuettuun 

tuotantoon. On muistettava, että tuulivoima-ala on saavuttanut valtaosan nykyisestä 

osuudestaan Suomen energiateollisuudessa käytännössä vain seitsemässä vuodessa, minkä 

perusteella tulevienkin vuosien kehitys voi olla ennakoitua nopeampaa. 

 

Tuulivoimatuotannon lisääminen tavoitteiden mukaiselle tasolle saattaa vaatia muutakin 

kuin uusien investointien tekemistä, sillä tuulivoiman tuotantohuiput eivät vastaa sähkön 

kulutushuippuja. Edellä mainitussa LUT:n tuotantokustannusvertailussa todetaan, että 

tuulivoiman osalta tuotantoa voitaisiin kasvattaa noin 16 TWh:n tasolle, ennen kuin 

investointeja sähkön varastointisysteemeihin, varavoimaan tai sähköverkkojen 

vahvistukseen tarvitaan, mikä tarkoittaisi vuoden 2017 tuotannon kolminkertaistamista, 
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mutta alittaa EWEA:n ja Suomen Tuulivoimayhdistyksen tavoitteet. Näihin investointeihin 

tarvittavia kustannuksia voidaan kutsua systeemikustannuksiksi. Aurinko- ja tuulivoimalla 

tuotetun sähkön lisääntyessä voimakkaasti myös hetkellinen ylituotanto tuotantohuipuissa 

tulee yleistymään, jolloin sähköä tulee varastoida esimerkiksi akkuihin tai 

pumppuvoimalaitokseen, joiden nykyinen sähkönvarastointikapasiteetti on kuitenkin 

rajallinen. Tuuli- ja aurinkosähkön ylituotantoa on mahdollista muuttaa myös metaaniksi tai 

vedyksi ja edelleen uusiutuvaksi polttoaineeksi. Varavoimana lisääntyneelle tuuli- ja 

aurinkovoimalle toimivat tuotannoltaan helposti säädettävissä olevat vesivoima ja 

biopolttoaineet, mahdollisesti myös ydinvoima. (Vakkilainen&Kivistö 2017, 21) 

 

Varavoiman ja varastoinnin todellinen tarve tulevaisuudessa on epäselvä sähkön 

kulutukseen, tuotantoon ja hankintaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Kulutuksen osalta 

tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, pyritäänkö liikenteen ja lämmityksen hiilidioksidipäästöjä 

vähentämään sähköistämällä tai tuottamalla sähköllä polttoainetta, tuotannon osalta 

esimerkiksi ydinvoiman roolia tulevaisuuden energiakokonaisuudessa ja hankinnan osalta 

Ruotsista ja Norjasta ostettavan, tuulisähkön tuotantovaihteluita tasapainottavan 

vesivoimatuotannon käytettävyyttä tulevaisuudessa. Tämän vuoksi myös tuulivoiman 

kapasiteettilisäyksen tuomat varavoima- ja varastointikustannukset ovat kokonaan 

uusiutuvilla tuotetussa energiasysteemissä epävarmoja, mutta jos tuulivoiman osuus 

kaikesta energiantuotannosta on Suomen Tuulivoimayhdistyksen tavoitteen mukainen 30 %, 

arviona systeemikustannuksista voidaan pitää noin 15 €/MWh. Jo kuuden prosentin 

tuulivoimaosuuden energiantuotannosta on lisäksi todettu alentavan tuulivoimalla tuotetusta 

sähköstä saadun markkinahinnan alle sähkön keskimääräisen markkinahinnan, mikä 

hankaloittaa tuulivoima-alan laajamittaisempaa markkinaehtoistumista. 

(Vakkilainen&Kivistö 2017, 21-22)  

 

2.2 Kaupunkialue tuulivoiman rakentamisympäristönä 

 

Muihin hajautettuihin uusiutuvan energian tuotantomuotoihin verrattuna teollisen 

kokoluokan tuulivoima on perinteisesti koettu kaupunkialueella ongelmalliseksi, mikä on 

osasyynä sille, miksi Suomen kaupunkialueiden läheisyydessä sijaitsevat teollisen 

kokoluokan tuulivoimalat ovat erittäin harvassa. Tähän on syynä kaupunkialueiden tiheän 
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pysyvän asutuksen ja muiden ihmisen käytössä olevien maa-alueiden, kuten 

virkistysalueiden, läheisyys. Asutuksen ja tuulivoimalan lyhyt etäisyys toisistaan tarkoittaa 

sitä, että eri riskitekijöiden huomioimisessa täytyy käyttää harvaan asuttua seutua tarkempaa 

harkintaa. Näitä riskitekijöitä ovat esimerkiksi turvallisuustekijät, melu-, välke- ja 

maisemavaikutukset sekä mahdolliset vaikutukset läheisten kiinteistöjen arvoon. (Stankovic 

et al. 2009, 85) 

 

Erityisesti suuritehoisen tuulivoiman rakentamisella kaupunkialueelle on tiheän asutuksen 

tuomien haasteiden, kuten melu- ja maisemavaikutusten, vastapainona myös merkittäviä 

hyötyjä maaseutuun verrattuna. Tuotanto lähellä sähkön kulutuskohdetta vähentää 

lyhyempien siirtomatkojen ansiosta sähkönsiirron häviöitä sekä siihen tarvittavan laitteiston 

investointikustannuksia, ja joissain tapauksissa tuotettua sähköä voidaan myydä suoraan sen 

kuluttajalle. Tarvittavat tieyhteydet tuulivoimalalle ovat kaupunkialueella pääosin valmiina, 

joten niiden rakennuskustannukset ovat pienemmät. Myös tuulivoimalan 

biodiversiteettivaikutus saattaa olla kaupunkialueella pienempi, sillä rakennetussa 

ympäristössä se ei aiheuta merkittäviä muutoksia luontoon. (Stankovic et al. 2009, 45) 

 

Uusiutuvan energian tuotantomuotojen joukossa tuulivoima on tuotantokustannuksiltaan 

edullisinta ja onnistunut pudottamaan tuotantokohtaisia kustannuksiaan Suomessa 

merkittävästi 2010-luvulla (Vakkilainen&Kivistö 2017, 11). Tuotantokustannusten lasku 

perustuu tekniikan kehityksen sekä alentuneiden investointikustannusten lisäksi 

tuulivoimaloiden korkeuden kasvun myötä parantuneisiin saavutettavissa oleviin 

tuuliresursseihin. Tuulivoimatuotannon suuripiirteisyyden kasvaminen tarkoittaa 

riskitekijöiden, kuten melu- ja maisemavaikutusten, merkittävyyden kasvamista, mikä voi 

vaikeuttaa entisestään teollisen kokoluokan tuulivoiman integroimista 

kaupunkiympäristöön.  Myös laajan, useita voimaloita sisältävän tuulipuiston suunnittelu 

voi olla kaupunkialueella käytettävissä olevan maa-alan niukkuuden vuoksi haastavaa. 

Vastaavasti pienipiirteisempi eli matalampi ja teholtaan pienempi tuulivoimala voi 

mukautua ympäristöönsä helpommin, mutta sen tuotantokustannukset voivat nousta 

selkeästi suuremmiksi kuin kaupungin ulkopuolisilla voimaloilla. Lisäksi suurimpien uusien 

tuulivoimahankkeiden taloudellisen kannattavuuden eroa pienempiin tuulivoimahankkeisiin 

tai muihin uusiutuvan energian investointeihin voi korostaa tuleva preemiomallinen 
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tuotantotukijärjestelmä, joka tukee taloudellisesti hankkeita, jotka kykenevät jo ilman tukia 

alimpiin tuotantokustannuksiin.  

 

Suomessa oli vuoden 2017 loppuun mennessä noin 700 toiminnassa olevaa, kapasiteetiltaan 

yhteensä 2071 MW suuruista tuulivoimalaa 338000 neliökilometrin maa-alueella, joista 

maatuulivoimaa oli 1979 MW, ja edellä mainitusti yksikään ei sijainnut lähellä keskisuuren 

tai suuren kaupungin keskusta-aluetta (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2018b). Vertailun 

vuoksi megawattikohtainen asennetun maatuulivoiman tarvitsema maapinta-ala on esitetty 

eurooppalaisissa verrokkimaissa alla taulukossa 1. On huomattava, että pinta-alojen arvoissa 

ei olla huomioitu sisävesiä, minkä vuoksi esimerkiksi Suomen ja Ruotsin maa-ala on 

todellisuudessa taulukoitua hieman pienempi (Euroopan Unioni 2018b). 

 

Taulukko 1. Tuulivoiman ja asutuksen tiheys Suomessa ja verrokkimaissa. (Euroopan Unioni 2018b; Wind 

Europe 2018a, 18; Wind Europe 2018b, 21) 

 

 

Suomen maapinta-ala ilman sisävesiä on 303918,51 km2, joten todellisuudessa yhtä 

maatuulivoimalla asennettua megawatin tehokapasiteettia kohden Suomessa tarvitaan 

maapinta-alaa 153,57 m2 (Maanmittauslaitos 2018). Tämä on silti huomattavan paljon 

enemmän kuin missään neljästä verrokkimaasta, mikä tarkoittaa sitä, että Suomen maa-alaa 

on käytetty huomattavasti harvemmin niin asutukseen kuin tuulivoimarakentamiseenkin. 

Taulukon 1 perusteella voidaan myös tehdä johtopäätös siitä, että esimerkiksi Saksassa tai 

Tanskassa rakennettu tuulivoima sijaitsee keskimäärin selvästi lähempänä asutusta kuin 

suomalainen tuulivoima.  

 

Kööpenhamina on hyvä esimerkki suuresta, noin Helsingin kokoisesta kaupungista, jossa 

tuulivoimaa on onnistuttu rakentamaan hyvin lähelle kaupunkialuetta huolimatta tiheästä 

asutuksesta. Kaupungin edustalla on kolme suurta tuulipuistoa: kolme 2 MW:n 

maatuulivoimalaa Prøvestenenin saaren eteläosassa, seitsemän 600 kW:n maatuulivoimalaa 

Suomi Saksa Tanska Ruotsi Iso-Britannia

Asennettu tuulivoimakapasiteetti (2017) [MW] 2071 56132 5476 6691 18872

, josta maalla [MW] 1979 50777 4970 6489 12037

Maapinta-ala [km²] 338400 357300 42900 438600 248500

Maa-alue/asennettu teho [km²/MW] 170,995 7,037 8,632 67,591 20,645

Asukasluku 5471753 81197537 5659715 9747355 64875165

Asukastiheys [asukkaita/km²] 16,169 227,253 131,928 22,224 261,067
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Refshaleøenin niemen kärjessä sekä 20 2 MW:n merituulivoimalaa kaupungin edustalla. 

Yhteensä kaupungin välittömässä läheisyydessä sijaitsee siis 40 MW meri- ja 10,2 MW 

maatuulivoimaa. Voimaloista mikään ei sijaitse välittömästi pysyvän asutuksen 

läheisyydessä, mutta kaupunkiin rakennetun maatuulivoiman läheisyydessä on runsaasti 

rakennettua teollisuusympäristöä. Tuulivoimaloiden sijainnit Kööpenhaminan kartalla on 

esitetty alla kuvassa 3. (Vindinfo 2018) 

 

 

Kuva 3. Maa- (musta) ja merituulivoimalat (sininen) Kööpenhaminan kaupunkialueella. (Vindinfo 2018) 

 

Kööpenhamina ei ole ainoa esimerkki eurooppalaisesta suurkaupungista, jonka 

metropolialueella on rakennettua teollisen kokoluokan tuulivoimaa, vaikkakin sen edustalla 

sijaitseva asennettu tuulivoiman tehokapasiteetti onkin poikkeuksellisen lähellä kaupungin 

ydinkeskustaa. Taulukossa 1 mainittujen Tanskan ja Saksan lisäksi myös Alankomaiden 

maa-ala on täytetty tiheästi tuulivoimalta, josta merkittävä osa sijaitsee ihmisen käytössä 

olevilla alueilla. Esimerkiksi Amsterdamissa Westpoortin suuri teollisuussatama-alue on 

rakennettu täyteen tuulivoimaloita, joista valtaosa sijaitsee vain kymmenien metrien päässä 

rauta- ja maanteistä. Noin 30 neliökilometrin alueella sijaitsee 39 voimalaa, joiden 

yhteenlaskettu tehokapasiteetti on yli 65 MW (Wind-Energie Nieuws 2018). Kolmas 

esimerkki eurooppalaisesta suurkaupungista, jossa kaupunkialueelle on rakennettu runsaasti 

tuulivoimaa, on pohjois-Saksan Hampuri, jonka eteläosissa sijaitsevista tuulipuistoista neljä 
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on sijoitettu saksalaisen tuulivoimatietokanta Proplantan mukaan hyvin lähelle 

ihmistoiminnan aktiivisessa käytössä olevia maa-alueita. Puistoista kaksi, jotka ovat 

kokonaisteholtaan 12 MW ja 7,4 MW, sijaitsevat Hampurin satama-alueella rautatien 

välittömässä läheisyydessä. Kaksi muuta tuulivoima-aluetta, kokonaisteholtaan 3 MW ja 3,6 

MW, sijaitsevat vain 100-200 metrin etäisyydellä valtatie A1:stä noin kilometrin päässä 

asutuksesta (Proplanta 2018).  

 

Niin Kööpenhaminassa, Amsterdamissa kuin Hampurissakin tuulivoimatuotanto on siis 

onnistuttu rakentamaan hyvin lähelle sähkön kulutuskohdetta. On huomattava, että missään 

edellä mainituista kaupungeista tuulivoimaa ei olla rakennettu poikkeuksellisen lähelle 

ihmisasutusta, vaan sen sijaan muun urbaanin rakennetun ympäristön, kuten teollisuuden, 

satama-alueiden tai liikenneväylien, läheisyyteen. Erityisesti Kööpenhaminassa 

tuulivoimarakentaminen on seurausta kaupungin ilmastostrategiassa laadituista keinoista 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja lopulta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. 

Kaupunki vuodelle 2025 tähdätty hiilineutraalisuuden tavoite on Pohjoismaisten 

pääkaupunkien hiilineutraalisuustavoitteista paitsi lähimpänä nykyhetkeä, myös ainoa, joka 

listaa tavoitteen saavuttamiskeinoksi tuulivoiman lisärakentamisen. Kaikissa 

Pohjoismaisissa pääkaupungeissa liikenteen hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään 

esimerkiksi joukkoliikennettä sähköistämällä tai sähkö- tai hybridikäyttöiseen 

henkilöautoliikenteeseen tarvittavaa infrastruktuuria lisäämällä. Energiantuotannossa 

päästövähennykset perustuvat fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamiseen biomassalla 

tai jätteenpoltossa talteen otetulla biokaasulla. Lisäksi erityisesti Tukholman 

ilmastostrategiassa merkittävä osa päästöjen vähentäjänä on aurinkovoiman 

lisärakentamisella. (Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut 2018a) 

 

HSY kertoo vuoden 2017 pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tarkastelussaan, että alueen 

asukaskohtaiset hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet vuoden 2007 tasolta 6,9 tCO2-ekv./asukas 

tasolle 4,4 tCO2-ekv./asukas vuonna 2016. Pudotus on merkittävä, mutta päästöt ovat edelleen 

selvästi muita pohjoismaisia pääkaupunkialueita korkeammat; Oslossa vuosittaiset 

hiilidioksidipäästöt olivat jo vuonna 2013 2,3 tCO2-ekv. ja Kööpenhaminassa vuonna 2015 sekä 

Tukholmassa 2016 2,5 tCO2-ekv. asukasta kohden. Pääkaupunkiseudulla on edelleen runsaasti 

potentiaalia päästöjen vähentämiselle, sillä alueen energiatuotanto perustuu edelleen 
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vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin ja Uudenmaan henkilöautokannasta vain 4000 kappaletta 

on hybridi- tai sähkökäyttöisiä. Tämä tuo osaltaan myös haasteita, sillä 

henkilöautoliikenteen sähköistyminen luonnollisesti lisää sähkön kulutusta, mikä voi luoda 

tarpeen uusiutuvan sähköntuotannon lisäämiselle. Jo valmiiksi tiheä asutus sekä runsas 

virkistyskäyttö rajaavat merkittävästi rakentamiselle soveltuvaa aluetta, minkä lisäksi 

asutuksen tiheys vähentää potentiaalisen hiilinielun laajuutta, mikä edelleen lisää 

tarvittavien päästövähennysten tarvetta. (Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2018a) 
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3 TUULIVOIMALAN TUOTTAMAT RISKITEKIJÄT 

 

Tuulivoimalan tuotannosta voi syntyä ympäristöllisiä ja turvallisuuteen liittyviä riskejä 

liikenteelle, luonnolle ja asutukselle. Nämä riskit toimivat syynä sille, miksi 

tuulivoimarakentamista koskevaa lainsäädäntöä ja sitä ohjaavia viranomaisohjeistuksia on 

otettu käyttöön. Liikenteen riskit koskevat rata- ja maantieliikennettä esimerkiksi 

tienkäyttäjän havainnointiriskin tai tuulivoimalasta lentävän jään suhteen, vesi- ja 

lentoliikenteen riskit taas liittyvät muun muassa tuulivoimalan mahdollisesti liikenteen 

sujuvuutta estävään tai tutkia häiritseviin vaikutuksiin. Luontoon kohdistuvilla riskeillä 

tarkoitetaan vaikutusta alueen biodiversiteettiin. Asutukseen liittyvä riski sen sijaan liittyy 

pääosin tuulivoimalan tuottaman melun voimakkuuteen ja maisemavaikutukseen. Tässä 

kappaleessa arvioidaan riskitekijöitä, niiden todennäköisyyttä ja merkittävyyttä. 

 

3.1 Tuulivoimalan aiheuttamat liikenneriskit 

 

Ennen vuonna 2012 löysentyneitä ohjearvoja, suomalaiset ohjeistukset 

tuulivoimarakentamisesta liikenteen läheisyyteen olivat kansainvälisessä vertailussa varsin 

tiukat. Lähtökohtaisesti tällä haettiin liiketurvallisuutta parantavia vaikutuksia, kuten jään ja 

tuulivoimalan osien liikenneväylälle leviämisen välttämistä, lentokoneiden nousu- ja 

laskeutumisturvallisuuden parantamista ja mahdollisten tulipalojen leviämisen 

ehkäisemistä. VTT:n mukaan vuosina 1996-2011 Suomessa tapahtui kuusi tuulivoimalaan 

liittyvää turvallisuuspoikkeamaa, joista neljä liittyi ennen tuulivoiman lapoihin sijoitettuihin 

kärkijarruihin, joita ei nykyteknologialla enää rakenneta. Vuoden 2011 jälkeen merkittävästi 

kasvaneen tuulivoimarakentamisen vuoksi myös turvallisuusriski luonnollisesti kasvaa, 

mutta Suomessa tapahtuneista tuulivoiman turvallisuuden riskitilanteista ei ole saatavilla 

päivitettyä tilastotietoa, joten onnettomuustilanteiden lukumäärän kasvua vuosina 2012-

2017 suhteessa tuotannon kasvuun ei voida arvioida verrattuna vuosien 1996-2011 tasoon. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2012, 9) 

 

Tuulivoimaloiden lavan hajoamisen tai irtoamisen, jään irtoamisen tuulivoimalan lavoista 

tai tienkäyttäjän keskittymiseen vaikuttavan häiriön todennäköisyys ja seuraamukset on 

selvitetty muutamissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Saksassa ja Hollannissa vuosina 1980-
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2001 tehdyn tutkimuksen mukaan todennäköisyys huippunopeudella pyörivän 

tuulivoimalan lavan rikkoutumiseen sen eliniän aikana on noin 1/2400 ja lavan palan 

irtoamiseen noin 1/20000. Tutkimus on vanha, ja vuoden 2001 jälkeen lapojen kestävyyteen 

on kiinnitetty paljon runsaammin huomiota, mikä alentaa selvästi onnettomuuden 

todennäköisyyttä. Onnettomuuden todennäköisyyden lisäksi sen aiheuttamien vakavien 

seuraamusten todennäköisyys on hyvin pieni. Hollannissa mallinnetun esimerkkitilanteen 

mukaan 9,5 km matkalle, 37 metrin päähän tiestä tien suuntaisesti tasaisesti sijoitettujen 20 

tuulivoimalan aiheuttama, irtoavan lavan törmäysriski ohi 80 km/h vauhtia ajavaan rekkaan 

on minimaalinen, noin 5,9*10-10. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012, 49-50)  

 

Myös jään sinkoutumisriski tielle on todettu alhaiseksi, ja se pienenee entisestään sen 

mukaan mitä kauemmas tiestä kuljetaan. Danmarks Tekniske universitet määritteli vuonna 

2011 150-metrisen, 50 metriä tiestä sijaitsevan tuulivoimalan sinkoaman jään aiheuttaman 

kuoleman riskiksi noin 3*10-10, kun voimala on käynnissä. Tien ja tuulivoimalan välisen 

etäisyyden kasvaessa 140 metriin, kuolemaan johtavan jäänsinkoutumisonnettumuuden riski 

laskee arvoon 2*10-11, jota pidetään merkityksettömän pienenä riskinä. 140 metriä voidaan 

siis pitää Tanskassa turvallisena etäisyytenä liikenneväylän ja 150 metriä korkean 

tuulivoimalan välillä jään sinkoutumisen välttämiseksi. Suomen olosuhteissa jäätä kertyy 

pitkien pakkasjaksojen vuoksi lapoihin enemmän, sillä rannikkoalueilla lapojen jäätymisen 

riski on kymmenkertainen, eteläisen ja keskisen Suomen sisämaissa 50-kertainen ja Lapissa 

noin 100-kertainen Tanskaan verrattuna. Tämän perusteella Liikennevirasto on arvioinut 

sopivaksi etäisyydeksi tien ja 150 metriä korkean tuulivoimalan välillä jään sinkoutumisen 

välttämiseksi 160 metriä rannikolla, 200 metriä sisämaassa ja 250 metriä Lapissa. (Liikenne- 

ja viestintäministeriö 2012, 52-53) 

 

Viimeinen tuulivoimalan ja maaliikenneväylien välistä etäisyyttä määrittelevä asia on 

voimalan vaikutus tienkäyttäjien keskittymiseen. Tällä tarkoitetaan voimalan aiheuttamaa 

välkettä, liikenneväylälle muodostuvia varjoja ja lapojen pyörimisen aiheuttamaa 

mahdollista häiriötä liikenneväylän käyttäjille. Näistä vaikutuksista on vain vähän 

tutkimustietoa, minkä vuoksi esimerkiksi Ruotsissa ja Iso-Britanniassa ei ole koettu 

tarpeelliseksi rajoittaa tuulivoimalan ja liikenneväylän välistä etäisyyttä välkkeen tai 

keskittymishäiriön vuoksi. Tanskan tieliikennevirasto Vejdirektoratet arvioi 100 km/h 
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nopeudella matkustavan ajoneuvon kuljettajan katseen kiinnittyvän noin 200-250 metrin 

päähän, minkä vuoksi sen suositus liikenteen käyttäjän ja tuulivoimalan minimietäisyydeksi 

on 250 metriä, joskin aihetta koskevaa tietoa on tällä hetkellä liian vähän. Vaikka 

tuulivoimala saattaa tuottaa tien käyttäjälle sen välittömässä läheisyydessä ulkoista häiriötä, 

Ruotsin liikennevirasto Vägverket on jopa arvioinut, että se voisi toimia käyttäjälle huomiota 

herättävänä maamerkkinä ja näin vähentää rattiin nukahtamisesta seuraavia onnettomuuksia. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2012, 55-56) 

 

Meriliikenteessä merkittävimmät tuulivoimalan aiheuttamat riskitekijät ovat meriliikenteen 

törmäysriski ja voimalan aiheuttamat mahdolliset häiriöt navigointiin, joista edellä mainittu 

on useimmiten seurausta jälkimmäisestä. Suuren aluksen ohjaamista merituulipuiston läpi 

pidetään lähes mahdottomana, minkä vuoksi puiston tutkia sekoittavasta vaikutuksesta tulee 

suunnitteluvaiheessa tehdä riskinarviointi. Esimerkiksi Suomessa meriliikenteen väylät ovat 

ruopattuja, minkä vuoksi tuulipuiston väistäminen ei ole mahdollista, joten sen sijoittaminen 

tulee tapahtua sopivan suojaetäisyyden päähän meriliikenteen väylästä. Tuulivoimaloiden ja 

meriliikenteen yhteensovittamista on pyritty parantamaan kansainvälillä projekteilla, kuten 

Euroopan komission SAFESHIP-hankkeella, jonka tarkoitus on kehittää 

navigointiteknologioita ja riskinarviointimenetelmiä mallintamalla meriliikenteen 

törmäysriskiä tuulivoimaloihin eri tilanteissa. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012, 57-60) 

 

Tuulivoiman kohdistama riski lentoliikenteen turvallisuuteen koostuu kahdesta eri 

riskitekijästä. Näistä ensimmäinen on meriliikenteen tapaan mahdollinen tutkan 

häiriövaikutus. Tämän vuoksi tuulivoimarakentaminen lentotutkien välittömään 

läheisyyteen ei ole mahdollista, minkä jälkeen tuulivoimarakentaminen helpottuu asteittain 

edetessä kauemmas tutkasta. Tuulivoimalan lentotutkalle kohdistavaan häiriöriskiin 

vaikuttaa huomattavasti sen asettelu tutkaan nähden; tutkan valvontasensorin 

havainnointialueella sijaitsevan tuulivoimalan aiheuttama riski on huomattavasti suurempi 

kuin alueen ulkopuolella, saman välimatkan päässä sijaitsevan tuulivoimalan. Toinen 

tuulivoimalan lentoliikenteeseen kohdistama turvallisuusriski on se, että tuulivoimala toimii 

esteenä lentoliikenteelle. Lentoesteen kohdistama vaikutus esimerkiksi lentoliikenteen 

nousu- ja laskukulmiin on pyritty minimoimaan niin sanottujen lentoestepintojen 

määrittelyn avulla. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012, 61-63) 
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3.2 Tuulivoimamelun tuottamat riskit 

 

Merkittävin tuulivoiman riskitekijä sen läheiselle asutukselle on tuulivoimalan asutukseen 

kohdistama meluvaikutus, joka myös määrittelee asutuksen ja voimalan välisen 

minimietäisuuden. Syynä meluvaikutuksen asemaan etäisyyden määrittäjänä on se, että 

siihen liittyy useita todistettuja tai potentiaalisia terveysvaikutuksia ihmiselle, joka altistuu 

sille liian voimakkaasti tai pitkäkestoisesti. Voimakkain tuulivoimaperäinen ääni syntyy 

roottorin pyörimisestä, joten äänilähde on usein hyvin korkealla ja sen voimakkuus riippuu 

tuuli- ja muista sääolosuhteista. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, 130) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2017 julkaisemassa tutkimuksessa on tutkittu 

tuulivoiman aiheuttaman melun terveysvaikutuksia. Tutkimuksen mukaan merkittävimmät 

tuulivoimaperäisen melun tieteellisesti todistetut vaikutukset terveyteen ovat sen 

häiritsevyys ja heikentävä vaikutus uneen. Melun häiritsevyyden rajaksi on tuulivoiman 

osalta kyselytutkimusten perusteella muodostunut 40 dB:n voimakkuus, joskin ihmiset 

kokevat melun yksilöllisesti. Taustamelun vähäisyys korostaa tuulivoimalasta kantautuvan 

melun voimakkuutta. Tuulivoimaloiden tuottamasta unihäiriöriskistä ei ole pitävää 

tieteellistä näyttöä, mutta mikä tahansa voimakas ääni voi vaikuttaa unen määrään ja laatuun. 

Myöskään siitä, miten melu kantautuu sisätiloihin, ei ole tarpeeksi tieteellistä tutkimusta. 

Unihäiriöiden minimoimiseksi sisätiloihin kantautuvan tuulivoimamelun tason 

selvittäminen olisi oleellinen tieto. On kuitenkin oletettavaa, että jos tuulivoimalasta 

lähtöisin oleva ulkomelutaso on enintään 40 dB, sisämelun taso ei muodostu unta 

häiritseväksi. Jos melu kuitenkin aiheuttaisi häiriöitä asukkaiden uneen, sillä voisi olla 

alentava vaikutus esimerkiksi muistiin, keskittymiseen ja hyvinvointiin sekä nostava 

vaikutus sydän- ja verisuonitautien riskiin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, 130-131, 134) 

 

Tuulivoimalan aiheuttamasta melusta osa on erittäin matalataajuista, taajuudeltaan alle 20 

Hz:n infraääntä. Tämän taajuisen äänen kuuleminen on mahdollista vasta, kun sen 

voimakkuus kasvaa riittävän suureksi; esimerkiksi 20 Hz:n taajuisen äänen voi kuulla vasta 

sen voimakkuuden ollessa noin 79 dB. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus tukee 

aikaisempien kansainvälisten tutkimusten tuloksia, joiden mukaan tuulivoiman läheiselle 

asuinalueelle kantautuva infraäänitaso on suurempi kuin luonnonympäristöissä, mutta 
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pienempi kuin kaupunkien keskustoissa. Yli sadan desibelin voimakkuudella infraäänet 

aiheuttavat tutkitusti poikkeavuuksia korvan tasapainoelimissä. Tuulivoimalasta lähtöisin 

olevien infraäänien voimakkuus voi olla näin korkea vain aivan turbiinin navan vieressä, 

mutta infraäänen vaikutusta korvan tasapainoelimiin pienemmillä voimakkuuksilla ei vielä 

tunneta. Muutenkin tutkimusten määrä esimerkiksi infraäänen vaikutuksen selvittämisessä 

sydän- ja verisuonitautien aiheuttajana ei ole riittävä, jotta siitä voitaisiin vetää pitäviä 

johtopäätöksiä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, 131-132) 

 

3.3 Tuulivoiman riskit biodiversiteettiin 

 

Tässä kappaleessa käsitellään tuulivoimaloiden aiheuttamia riskejä luontoon ja sen 

biodiversiteettiin. Tuulivoiman biodiversiteettivaikutus on monia muita 

energiantuotantotapoja merkittävämpi, sillä se vie tuotettuun energiamäärään nähden 

enemmän maapinta-alaa ja on hajautetumpaa, mahdollistaen näin levittäytymisen 

useammalle eri biodiversiteettialueille. Merkittävimmin tuulivoiman 

biodiversiteettivaikutus koskee lentokykyisiä eläimiä, kuten linnustoa ja lepakoita. 

Erityisesti biodiversiteettivaikutukseen vaikuttaa tuulivoimalan turbiinin pyöriminen ja 

siihen liittyen joko häirintä- tai törmäysvaikutus. (Meller 2017, 9) 

 

Tuulivoiman biodiversiteettiin kohdistuvan vaikutuksen tutkinnassa on tärkeää hahmottaa, 

onko esimerkiksi lintukuolemassa kyse yksittäisestä linnusta, vai uhkaako tuulivoimalan 

läsnäolo kokonaista parvea. Lintujen törmäyskuolemariski on olemassa, mutta se ei ole 

poikkeuksellisen suuri verrattuna muihin korkeisiin rakennelmiin, kuten mastoihin ja 

rakennuksiin. Kuolemien määrää voidaan pitää myös pienenä vertailussa moniin muihin 

energiantuotantotapoihin, erityisesti fossiilisiin polttoaineisiin, sekä muihin riskitekijöihin, 

kuten petoeläimiin. Ruotsalaisen arvion mukaan Ruotsissa on vuonna 2020 toiminnassa noin 

5000 tuulivoimaturbiinia, joiden aiheuttama yhteenlaskettu lintukuolleisuus on noin 11500 

yksilöä vuodessa. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi meriliikenteestä 

peräisin olevien öljypäästöjen aiheuttamat 100000 lintukuolemaa, kissojen aiheuttamat 6-7 

miljoonaa lintukuolemaa tai liikenteestä johtuvat noin 10 miljoonaa lintukuolemaa Ruotsissa 

yhden vuoden aikana. On selvää, ettei kaikkia tuulivoiman aiheuttamia lintukuolemia 
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pystytä pitävästi raportoimaan, mutta sama koskee myös muita lintujen kuolemien 

aiheuttamia syitä. (Meller 2017, 11-12) 

 

Suomessa lintujen törmäyskuolemien havaittu, tuulivoimalakohtainen määrä vaihtelee 

voimalan sijainnin mukaan voimakkaasti. Suomalaisia törmäyskuolemien 

seuraamismittauksia on toteutettu kolme: rannikkoseudulla Ahvenanmaan Båtskärin kuuden 

turbiinin sekä Perämerellä Kemin Ajoksella kymmenen turbiinin tuulipuistossa ja 

sisämaassa Pohjois-Pohjanmaan useilta metsäisillä alueilla yhteensä 120 turbiinin 

läheisyydessä. Båtskarin tapauksessa seuranta keskittyi vuosittain vain kolmen päivän 

pesimäaikoihin neljän vuoden ajalta, mutta muut kaksi seurantaa olivat jatkuvia. Taulukko 

2 esittää vuosittaisten lintukuolemien turbiinikohtaisen määrän alla. (Meller 2017, 12-14) 

 

Taulukko 2. Vuosittaiset tuulivoimaloiden aiheuttamat lintukuolemat havainnointialueilla. (Meller 2017, 12-

14) 

 

 

On huomattava, että taulukko 2 esittää vain havaitut lintukuolemat, eikä niitä ole 

tasapainotettu esimerkiksi etsintöjen määrän suhteen. Ne eivät myöskään ota huomioon, 

mitä lajia törmänneet linnut edustavat. Pohjois-Pohjanmaan 120 turbiiniin ei myöskään 

ennustuksien vastaisesti törmännyt yhtäkään muuttolintua, vaikka sen läheisyydessä on 

havaittu seuranta-aikana kymmeniä tuhansia hanhia, kurkia, joutsenia ja muita 

muuttolintuja. Lintujen törmäyskuolemaan vaikuttavat merkittävästi tuulivoimalan sijoittelu 

ja alueella elävä lajisto, sillä esimerkiksi lokit ja kanalinnut on todettu muita lintulajeja 

törmäysalttiimmaksi. Rannikkoalueilla linnun törmäyskuoleman todennäköisyys 

sisämaahan verrattuna on havaittu 3-5-kertaiseksi, ja erityisen paljon törmäyskuolemia on 

maailmanlaajuisesti havaittu muuttolintujen lentoreiteillä, jopa satoja vuodessa turbiinia 

kohti. (Meller 2017, 14-15) 

 

Tuulipuisto(t)

Båtskär Ajos P-Pohjanmaa

Rannikolla Kyllä Kyllä Ei

Turbiineja 6 10 120

Tutkimusaika 4 3 1

Lintukuolemat yht. 8 1 14

Kuolemat/turbiini/vuosi 0,333 0,033 0,117
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Tuulivoimalan lintuihin kohdistaman häirintävaikutuksen on todettu ulottuvan useimmiten 

vain noin 100-200 metrin päähän voimalasta. Joillakin lajeilla tämä etäisyys on suurempi, 

suurimmillaan jopa 600 metriä. Tuulivoimaloiden vaikutusta sen läheisiin lintutiheyksiin ei 

voida yksiselitteisesti päätellä, sillä tehdyissä tutkimuksissa on havaittu tiheyden 

tuulivoimalan läheisyydessä kasvavan niukassa enemmistössä ja laskevan niukassa 

vähemmistössä tapauksista. Myös tuulivoimaloiden estevaikutus on todettu yleisesti 

pieneksi, sillä yleisesti linnut osaavat hyvin väistää tuulivoimalan ja erityisesti 

muuttolinnuilla sen kiertämisestä aiheutuva energiankulutusvaikutus ei ole merkittävä. 

Suurin tuulivoimalan estevaikutus on pesimäalueilla, joilla tuulipuisto sijoittuu linnun pesän 

ja ruokailupaikan väliin. (Meller 2017, 22-24) 

 

Tuulivoimaloiden vaikutuksesta lepakoihin on linnustoa selvästi vähemmän tilastotietoa 

Suomessa. Tämän vuoksi törmäyskuolemien määrästä on tehty useita eri suuruisia arvioita; 

vuosittaiseksi turbiinikohtaiseksi törmäyskuolemien määräksi on havaittu keskimääräisesti 

alimmillaan 2,9 lepakkoa ja ylimmillään jopa 15 lepakkoa. Nämä luvut sisältävät myös 

barotrauman, eli tuulivoimalan välittömässä läheisyydessä tapahtuvan lepakon keuhkon 

repeämisen, aiheuttamat kuolemat, sillä niitä ei ole pystytty erottamaan muista 

törmäyskuolemista. Toisin kuin lintujen, lepakoiden törmääminen tuulivoimalaan on todettu 

todennäköisemmäksi kuin muihin yhtä korkeisiin rakennelmiin törmääminen. Tämä johtuu 

siitä, että siinä missä linnut välttelevät tuulivoimaloita, lepakoiden on todettu hakeutuvan 

tuulivoimaloiden läheisyyteen, mihin on esitetty syyksi esimerkiksi runsasta 

hyönteisravinnon määrää turbiinin läheisyydessä. Suomessa havaittuja tuulivoimaloista 

johtuvia lepakkojen törmäyskuolemia on havaittu vain seitsemän, joskin tilastoidun tiedon 

määrä on edellä mainitusti pieni. (Meller 2017, 33-35) 

 

Lepakoiden törmäyskuolemien määrää on havaittu pystyttävän vähentämään tuulivoimalan 

sijoitteluun ja toimintaan liittyvillä muutoksilla. Kuolemia on vähentänyt tehokkaasti 

esimerkiksi tuuliturbiinin pysäyttäminen hyvin pienellä tuulella ja lämpiminä öinä, joskin 

tämä on hieman vaikuttanut alentavasti tuulivoimalan kokonaistuotannon määrään. 

Kuolemien välttämiseksi on myös ehdotettu voimalan värityksen muuttamista tai 

ultraäänitutkan integroimista voimalaan, millä saattaisi olla vähentävä vaikutus voimalan 

houkuttelevuuteen lepakoille ja niiden pääasialliselle ravinnolle eli hyönteisille. Kuten 
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törmäyskuolemista kokonaisuudessaankin, edellä mainittujen keinojen toimivuudesta on 

olemassa vain vähän tutkittua tietoa. (Meller 2017, 39-41) 

 

Kalle Mellerin työ- ja elinkeinoministeriölle laatiman raportin mukaan Ruotsissa laaditussa 

vastaavassa raportissa todettiin, ettei 30 TWh:n suuruinen tuulivoimatuotanto Ruotsissa 

vaaranna yhdenkään lajin populaation suuruutta merkittävästi. Meller kuitenkin muistuttaa 

raportissaan, että tuulivoimarakentamisen riskit sekä linnuille että lepakoille vähenevät, kun 

tuulivoimala on sijoitettu järkevästi lajien herkkiin pesimäalueisiin nähden. Raportissa myös 

mainitaan vaikutusten merkittävyyden vähyydestä verrattuna moniin muihin 

energiantuotannon vaikutuksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja pienentyviin 

elinympäristöihin, joiden aiheuttamat muutokset populaatioihin ulottuvat laajemmalle 

alueelle ja koskettavat suurempaa määrää lajeja. Vaikutukset biodiversiteettiin on otettava 

huomioon jo suunnitteluvaiheessa, sillä törmäysten ehkäiseminen on huomattavasti 

haastavampaa silloin, kun voimala on jo toiminnassa, jolloin esimerkiksi turbiinin 

pyörimisnopeuden vähentäminen aiheuttaa tuotannon vähenemisen myötä tappioita 

kustannustehokkuuteen. Mellerin raportin mukaan ihmisen toiminnan jo ennestään 

muokkaamat alueet, kuten teollisuuskäyttöiset ja muut rakennetut alueet, talousmetsät ja 

ojitetut suot ovat biodiversiteetin kannalta parhaiten tuulivoimarakentamiselle soveltuvia 

alueita, sillä ihmisen toiminnan aiheuttamat vaikutukset ovat niillä jo tunnettuja. (Meller 

2017, 45-47) 
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4 TUULIVOIMARAKENTAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKO  

 

Tuulivoimarakentamiselle soveltuvaa aluetta rajataan niin Suomessa kuin ulkomaillakin 

lakisääteisesti ja viranomaissuosituksilla. Suomessa juridisesti tuulivoimarakentamista 

ohjaavat ainakin maankäyttö- ja rakennus-, luonnonsuojelu-, rata-, maantie-, ilmailu- ja 

vesilaki. Näiden lakien puitteissa tietyille alueille on luotu suoja-alueet, joille tuulivoiman 

rakentaminen ei ole mahdollista. Lisäksi tuulivoimarakentamista ohjaavat 

viranomaisohjeistukset esimerkiksi liikenteen, asutuksen tai suojeltujen luontokohteiden 

läheisyyteen rakennetun tuulivoiman suhteen. 

 

4.1 Tuulivoimarakentamista koskeva lainsäädäntö Suomessa 

 

Keskeisin tuulivoimarakentamista ohjaava juridinen tekijä on maankäyttö- ja rakennuslaki 

ja erityisesti sen kaava- ja lupajärjestelmä. Rakentamista ohjaavia kaavoja ovat maakunta- 

yleis- ja asemakaava, joista ensimmäisessä osoitetaan tuulivoimarakentamiselle 

soveltuvimmat alueet maakunnassa. Maakuntakaavan tavoitteena on ohjata maakunnan 

maankäyttöä valtakunnallisessa mittakaavassa, joten se ei rajoita tuulivoimarakentamista 

tietylle alueelle vaan pyrkii keskittämään tuulivoiman rakentamista kaavassa osoitetuille 

alueille. Sen osoittama tuulivoimaohjeistus toimii pohjana, kun kunta on laatimassa tai 

muuttamassa yleis- tai asemakaavaa. Maakuntakaavassa osoitettuja tuulivoima-alueita 

voidaan tarkemmassa kaavoituksessa myös muuttaa, jos muutos ei vaaranna 

maakuntakaavan pääasiallisia tavoitteita. (Ympäristöministeriö 2016b, 23-25) 

 

Kunnallinen yleiskaava määrittää maakuntakaavaa tarkemmin kunnan maankäytöstä ja sen 

tavoitteista sekä toiminnoista. Se sisältää myös tiettyjä tuulivoimarakentamiseen liittyviä 

erityissäädöksiä, jonka pohjalta voidaan suunnitella tuulivoimarakentamista ja myöntää 

tuulivoimalalle rakennuslupa. Yleiskaavan tuulivoimarakentamista koskevat 

erityissäädökset on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä 77 b §, ja ne sisältävät 

rakentamiselle kolme vaatimusta: 

a) Alueen maankäytön ja rakentamisen ohjaaminen 

b) Tuulivoiman ja muun maankäytön sopeutuminen ympäristöön ja maisemaan 

c) Sähkönsiirron ja teknisen huollon järjestäminen (Ympäristöministeriö 2016b, 28-30) 
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Tuulipuistohankkeen koon ollessa yli kymmenen yksittäistä tuulivoimalaa tai yhteensä yli 

30 MW asennettua kokonaiskapasiteettia, hankkeeseen tulee soveltaa Ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyä (YVA-menettely), joka perustuu lain ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä lukuun (YVAL) 6 § sekä valtioneuvoston asetukseen 

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä vuodelta 2006. Tätä pienemmät hankkeet eivät 

yleensä tarvitse YVA-menettelyä, mutta joissain yksittäistapauksissa se koetaan ELY-

keskuksen päätöksellä tarpeelliseksi, jos se aiheuttaa suurempien hankkeiden 

suuruusluokassa haitallisia ympäristövaikutuksia. Käytännössä YVA-menettely tarkoittaa 

YVA-lainsäädännön sekä maankäyttö- ja rakennuslain yhteensovittamista, eli 

ympäristövaikutusten integroimista alueen kaavoitukseen. Arvioinnissa vaikuttavia tekijöitä 

ovat erityisesti hankkeen sijainti, sen ominaisuudet ja vaikutusten tyyppi. 

(Ympäristöministeriö 2016b, 43-44) 

  

Yleiskaavassa annetaan erityistä huomioarvoa ympäristö- ja maisemavaikutuksille, joiden 

osalta arviointi on tapauskohtaista. Tässä arvioinnissa yleiskaava käyttää tukenaan erityisesti 

maankäyttö- ja rakennuslakia, jossa on mainittu tietyn tyyppisiä alueita, jotka eivät sovellu 

tuulivoimarakentamiseen. Nämä alueet on määritelty erityisen arvokkaiksi tai niitä 

suojellaan, koska tuulivoimarakentamisella saattaa olla niihin vaikutusta. 

Tuulivoimarakentamiselle soveltumattomia alueita ovat valtakunnallisesti arvokkaat 

rakennetut kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet, luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet sekä 

lintujen biodiversiteetin kannalta tärkeät IBA-alueet (Important Bird and Biodiversity 

Areas). Tämän lisäksi tuulivoimarakentamiseen Natura 2000 -alueilla, maakunnallisesti 

arvokkailla maisema-alueilla ja rakennetuissa kulttuuriympäristöissä sekä valtakunnallisesti 

arvokkailla geologisilla muodostumilla on tehtävä riittävät selvitykset sekä 

vaikutusarvioinnit. Lintujen lisäksi luonnonsuojelulain luku 47 § saattaa rajoittaa 

tuulivoimarakentamista esimerkiksi lepakoiden, saimaannorpan tai liito-oravan levähdys- tai 

lisääntymisalueilla, jos ELY-keskus päättää, että rakentaminen heikentää kyseisten lajien 

esiintymisalueita. (Ympäristöministeriö 2016b, 17) 

 

Ympäristöministeriön tuulivoimaohjeistuksen mukaan tuulivoimaloiden sijoittelussa 

lähtökohtana on sijainti kaukana asutuksesta, herkistä luontoalueista ja muista 

ympäristöluvan varaisista sijainneista, ettei sen tarvitsisi hakea erillistä ympäristölupaa. 
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Uuden tuulivoiman rakentaminen ei aina siis tarvitse ympäristölupaa, mutta joissain 

ympäristönsuojelulain määrittelemissä tilanteissa se tarvitaan. Yleensä näitä tilanteita ovat 

esimerkiksi tuulivoimalan lähiympäristöönsä aiheuttama melu- ja välkevaikutus, joiden 

aiheuttamaa ympäristön pilaantumista tulee tällöin selvittää. Ympäristöluvan saamiseen 

vaikuttaa tällöin se, miten merkittävää rasitusta melu- ja välkevaikutukset aiheuttavat 

huomioiden ympäröivän asutuksen ja muun toiminnan. Ympäristöluvan tarpeellisuudesta ja 

päätöksestä vastaa rakennuskunnan ympäristönsuojeluviranomainen. (Ympäristöministeriö 

2016b, 51) 

 

Uuden tuulivoimalan rakennusluvan saamiseen vaikuttaa myös sen sijainnin läheisyys 

Puolustusvoimien alueisiin, jotka ovat harjoitus-, ampuma-, varikko-, varalasku- tai 

varuskuntakäytössä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei voimalaa saa rakentaa edellä mainituille 

Puolustusvoimien alueille tai suoja-alueille, ja yli 50 metriä korkeiden tuulivoimaloiden 

osalta vaikutukset Puolustusvoimien toimintaan on aina selvitettävä viimeistään 

suunnitteluvaiheessa huolimatta tuulivoimalan sijainnista (Puolustusvoimat 2018). 

Puolustusvoimien Pääesikunta selvittää tuulivoimarakentamisen vaikutukset 

tutkajärjestelmiinsä kaikilla muilla alueilla paitsi niin sanotuilla kompensaatioalueilla, joilla 

tutkajärjestelmät ovat teknisesti tai muilla tavoin kehittyneempiä. (Ympäristöministeriö 

2016b, 96-97) 

 

Tuulivoimainvestointien sijoittamista rajoittaa ja luvanvaraistaa myös lentoliikenne. 

Ilmailulain pykälä 158 § määrittelee jokaisen lentokenttien läheisyydessä sijaitsevan yli 30 

metriä korkean ja jokaisen yli 60 metriä korkean tuulivoimalan tarvitsevan lentoesteluvan. 

Tällä varmistetaan se, ettei tuulivoimala korkeana rakennelmana vaaranna alueen 

lentoturvallisuutta. Ilmailulain pykälä 159 § kieltää myös kaiken tuulivoimarakentamisen, 

joka aiheuttaa vaaraa lentoliikenteelle tai vaikeuttaa sen sujuvuutta. Esterajoitusalueiden 

laajuus on riippuvainen siitä, mihin kentän nousu- ja laskulinjat suuntautuvat sekä 

lentokentän luokituksesta, johon vaikuttaa esimerkiksi lentokentän koko. 

(Ympäristöministeriö 2016b, 56-57) 

 

Muita ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ohjeistuksessa mainittavia huomioon 

otettavia tekijöitä, jotka ovat relevantteja pääkaupunkiseudulla, ovat esimerkiksi maantie-, 
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rautatie- ja vesiliikenteeseen liittyvät rajoitukset ja suoja-alueet. Maantielain luvun 44 § 

määritelty suoja-alue maanteille on vähintään 20 metriä ja moottoriteille vähintään 50 metriä 

uloimman kaistan keskikohdasta mitattuna ja ratalain luvun 37 § mukaan rautateillä vastaava 

suoja-alue on 30 metriä lähimmän radan keskiosasta, joskin ratasuunnitelmassa se voidaan 

pidentää enintään 50 metrin mittaiseksi (Liikennevirasto 2012, 7). Tähän tekevät 

poikkeuksen vain maanteillä sijaitsevat lentokoneiden varalaskeutumispaikat, joita ei sijaitse 

Pääkaupunkiseudulla. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan tuulivoimarakentaminen 

ei ole mahdollista maantie- ja rautatiealueella tai niiden suoja-alueilla. Vesiliikenteen osalta 

tuulivoimarakentaminen ei ole mahdollista yleisillä vesistöjen kulkuväylillä, jotka ovat 

vesilain mukaan määritelty yleisiksi paikallisväyliksi tai julkisiksi kulkuväyliksi. Näihin 

kulkuväyliin kuuluu myös väyläalue, joka sisältää myös kohtaamis-, kääntö- ja odotusalueet. 

Vesilaki myös määrää, että vesistöä, sen ympäristöä, kuten rantaa, vesistön soveltuvuutta 

virkistyskäyttöön, valtaväyliä tai niitä alittavia voimajohtoja mahdollisesti muuttava 

tuulivoimarakentaminen tarvitsee aina vesiluvan. (Ympäristöministeriö 2016b, 53-58) 

 

Viimeinen ja yksityiskohtaisin tuulivoimarakentamiseen vaikuttava kaavoitusjärjestelmä on 

asemakaava. Asemakaava vaikuttaa tuulivoimarakentamiseen vain tilanteissa, joissa 

tarvitaan tuulivoimarakentamisen integroimista muuhun maankäyttöön. Maankäyttö- ja 

rakennuslain luvun 54 § mukaan sen sisältö keskittyy yleiskaavaa yksityiskohtaisempiin 

seikkoihin, kuten melu- ja maisemavaikutuksiin, kaupunkikuvaan ja turvallisuuteen eli 

vaikutuksiin, jotka koskevat yksittäisten henkilöiden elinympäristöä (Ympäristöministeriö 

2016a, 33). Niin yleis- kuin asemakaavan perusteella on myös määritelty alueita, joilla on 

uudelleenkaavoituksen tai muun syyn takia väliaikainen, maksimissaan yleiskaavoituksen 

takia viisi vuotta tai asemakaavoituksen vuoksi kaksi vuotta kestävä rakennuskielto. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kaikki näillä alueilla maisemaa muuttavat maanrakennustyöt ovat 

luvanvaraisia (Finlex 1999, 38§, 53§). 

 

4.2 Tuulivoimarakentamista koskeva ohjeistus Suomessa 

 

Edellä mainitut tuulivoimalarakentamisen rajoitukset perustuvat luonnonsuojelu-, vesi-, 

rata-, ilmailu-, maantie-, maankäyttö- ja rakennuslakien määräämiin raja-arvoihin. 

Lakisääteisten rajoitteiden lisäksi rakentamista rajaavat eri viranomaistahojen laatimat 
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ohjeistukset liittyen liikenne- ja vesiväylien, sähkön kantaverkon ja säätutkien läheisyyteen 

rakennettavaan tuulivoimaan. Tämän lisäksi tuulivoimaloiden etäisyyttä asutuksesta 

rajoittaa sen melu- ja välkevaikutus, joista meluvaikutukselle on Valtioneuvoston laatimalla 

tuulivoimameluasetuksella 1107/2015 säädetty maksimaaliset ohjearvot. Sen sijaan 

välkevaikutuksen eli tuulivoimalan aiheuttaman valon ja varjon vilkkumisen ohjearvoja ei 

ole Suomessa säädetty, mutta välkkeen arviointi on siitä huolimatta osa 

tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutusten arviointia erityisesti asutuksen 

läheisyydessä. Ympäristöministeriön tuulivoimaohjeistuksessa suositellaankin, että 

välkevaikutuksen arvioinnissa käytetään muissa maissa käytettäviä välkevaikutuksen 

ohjearvoja. (Ympäristöministeriö 2016b, 77, 82, 84) 

 

Tuulivoimalan aiheuttama ääni sisältää matalataajuista ääntä ja sen eteneminen ei riipu 

ainoastaan tuulivoimaloiden määrästä tai kapasiteetista, vaan myös niiden korkeudesta, 

tuulen nopeudesta ja täten myös tuotannon määrästä sekä maastonmuodoista ja sääoloista. 

Tämän vuoksi esimerkiksi tuulivoimalan etäisyyttä lähimpään asutukseen ei ole 

absoluuttisesti määritelty, sillä melutaso voi olla saman matkan päässä tuulivoimalasta 

sijaitsevilla asutuksilla erilainen. Tuulivoimameluasetuksessa on kuitenkin määritelty 

ohjearvot asutukseen tuulivoimalasta kantautuvalle ulkomelulle, joissa ei ole huomioitu 

taustamelun tasoa, sekä yö- että päiväajan melulle. Ulkomelutason ohjearvot on esitelty 

taulukossa 3 alapuolella. (Ympäristöministeriö 2016b, 76-78) 

 

 Taulukko 3. Tuulivoimaloiden ulkomelutason ylimmät sallitut arvot. (Ympäristöministeriö 2016b, 78) 

 

 

Tuulivoimarakentamista maaliikenteen läheisyyteen ohjaavat paitsi maantie- ja ratalain 

säätämät suojaetäisyydet, myös Liikenneviraston laatima ohje tuulivoimaloiden 

rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen (8/2012). Liikenneviraston ohjeistus on 

tuulivoimarakentamisen kannalta huomattavasti lakisääteisiä suojaetäisyyksiä 

Ulkomelutaso Laeq. [dB]

klo 7-22 klo 22-7

Pysyvä asutus 45 40

Loma-asutus 45 40

Hoitolaitokset 45 40

Oppilaitokset 45 -

Virkistysalueet 45 -

Leirintäalueet 45 40

Kansallispuistot 40 40
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rajoittavampi. Sen antamat ohje-etäisyydet liikenneväylistä perustuvat 

liikenneturvallisuuteen ja riskienhallintaan, erityisesti tuulivoimaloista mahdollisesti 

sinkoavaan jäähän tai muihin sen osiin sekä tuulivoimalan välke- ja maisemavaikutuksista 

johtuvaan mahdolliseen tienkäyttäjien huomiokyvyn heikentymiseen. (Liikennevirasto 

2012, 6-7) 

 

Nopeusrajoituksen ollessa 100 km/h tai suurempi, Liikenneviraston suosittelema 

tuulivoimalan etäisyys maantien keskikohdasta on vähintään 300 metriä, joskin tuulivoiman 

maantieliikenteeseen aiheuttamien riskien arvioinnin myötä tämä etäisyys voidaan supistaa 

pienimillään tuulivoimalan kokonaiskorkeuden eli sen tornin ja lavan yhteiskorkeuden sekä 

maantien suoja-alueen summaan. Lentokoneiden varalaskupaikoilla ohjeistuksen 

suosittelema etäisyys maantiestä on 12 kilometriä, mikä on määritelty Puolustusvoimien 

toimesta. Ohjeistuksen minimietäisyydet eivät ei päde satama-alueilla, joilla 

minimietäisyyttä voidaan harkita tapauskohtaisesti. Lisäksi ohjeistuksessa suositellaan, että 

maanteiden kaarrekohdissa tuulivoimala sijoitetaan niin, ettei se ole tienkäyttäjän 

näkemäkentässä. (Liikennevirasto 2012, 7-8) 

 

Liikenneviraston suositus tuulivoimalan etäisyydestä rautatiehen on niin ikään riippuvainen 

voimalan korkeudesta. Ohjearvona Liikennevirasto käyttää tuulivoimalan korkeuden eli sen 

tornin ja lavan pituuden summaa lisättynä rautatielle määritetyllä suoja-alueella. 

Rautatierakennuksien osalta etäisyydet ovat tapauskohtaisia, ja alle 500 metrin päähän 

ratapihasta tai asemasta sijoitettavalle tuulivoimalle täytyy laatia riskiarvio. Vesiväylien 

osalta Liikennevirasto ei suosittele minimietäisyyttä tuulivoimalaan, vaan etäisyyttä 

harkitaan aina tapauskohtaisesti. Vesiväylien läheisyydessä sijaitsevat tuulivoimalat tulee 

kuitenkin maalata keltaisin, kahden metrin välein sijoitettavin, kaksi metriä levein 

vaakaraidoin. Yleisille kulkuväylille, niiden jatkeille, ankkurointialueille tai 

reittijakojärjestelmän mukaisille reiteille tuulivoimaloita ei saa ohjeistuksen mukaan 

sijoittaa. Tuulivoimaloiden merkinnät ja valot tulee myös erottaa alueen muista 

turvalaitteista. (Liikennevirasto 2012, 8-9) 

 

Ilmailulain lisäksi lentoestealueiden suuruutta määrittää kansainvälinen ilmailuorganisaatio 

International Civil Aviation Organisation (ICAO), jonka määrittelemät lentoestepinnat ovat 
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kiitoradan suuntaisesti 15 kilometriä kiitoradan päästä mitattuna ja sen sivuilla enintään 6 

kilometriä. Lentoestepintojen korkeudet kasvavat sen mukaan, mitä kauempana kiitoradasta 

ollaan, ja tuulivoimalan rakentaminen pintojen alapuolelle on mahdollista, jos se ei puhko 

lentoestepintaa. Myös Suomessa noudatetaan ICAO:n lentoestepintojen määritelmää, minkä 

lisäksi Finavia käyttää pintojen korkeuden määrittämiseen lentokenttäkohtaisia 

paikkatietoja. Näiden ohjeiden perusteella voidaan määrittää maksimaalinen tuulivoimalan 

korkeus, jos se on rakennettu lentoestealueelle. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012b, 35-

38) 

 

Viimeisimmät pääkaupunkiseudun tuulivoimarakentamisessa huomioon otettava asia ovat 

sähkön kantaverkko, säätutkat sekä radioviestintäverkot. Euroopan meteorologisten 

laitosten yhteisjärjestö EUMETNET:n mukaan tuulivoimalan etäisyys lähimpään säätutkaan 

tulisi olla vähintään viisi kilometriä, ja alle 20 kilometrin etäisyyden päähän säätutkasta 

sijoitettavan tuulivoimalan vaikutukset tutkan toimintaan on arvioitava. Viestintäviraston 

suosituksen mukaan myös tuulivoimalan vaikutukset radioviestintään tulee arvioida jo 

suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi yleiskaavassa, jottei tuulivoimatuotannolla ole 

radiosignaalia vääristävää tai vaimentavaa vaikutusta. Radioviestinnälle ei ole määritelty 

suoja-aluetta, vaan vaikutusarviointi on aina tapauskohtaista, koska tuulivoiman vaikutus 

radioviestintään on riippuvainen paikallisista olosuhteista (Ympäristöministeriö 2016b, 100-

101). Kantaverkkojen ja tuulivoimalan välinen minimietäisyys on ympäristöministeriön 

tuulivoimaohjeistuksen mukaan johtoalueen ulkoreunasta mitattuna 1,5-kertainen 

tuulivoimalan kokonaiskorkeuteen, eli sen tornin ja lavan yhteenlaskettuun pituuteen 

verrattuna (Ympäristöministeriö 2016b, 58-59). 

 

Alla olevassa taulukossa 4 on esitetty kertaavasti sekä lakisääteiset että ohjeelliset 

tuulivoiman rakentamisrajoitukset minimietäisyydet ympäristönsä eri kohteisiin. 
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Taulukko 4. Tuulivoiman rakentamisrajoitukset ja minimietäisyydet ympäristöönsä. (Liikennevirasto 2012) 

 

 

4.3 Tuulivoiman ohje-etäisyydet liikenteeseen vertailumaissa 

 

Tässä kappaleessa pohditaan liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2012 tuottaman 

tutkimuksen perusteella syitä sille, mistä kaupunkialueiden tuulivoimarakentamisen 

vähäisyys johtuu ja voitaisiinko tuulivoimarakentamiseen liittyviä, viranomaisohjeistusten 

asettamia raja-arvoja löysentää, jotta kaupunkialueen tuulivoimarakentaminen yleistyisi ja 

helpottuisi. Tutkimus vertailee kappaleessa 4.2 esitettyä suomalaista ohjeistusta tuulivoiman 

etäisyydestä liikenteeseen edellä mainituissa maissa voimassa oleviin ohje-etäisyyksiin 

liikenteen eri muodoissa, kuten maantie- rautatie- ja lentoliikenteessä. Vertailtavat maat ovat 

Suomen lisäksi Ruotsi, Saksa, Tanska, Yhdysvallat ja Iso-Britannia. 

 

Liikennevirasto on valmis muuttamaan etäisyyteen liittyviä ohjearvojaan, jos siihen on hyvät 

perusteet. Tästä huolimatta ohjeistusta ei ole noin päivitetty vuoden 2018 toukokuuhun 

mennessä vuoden 2012 jälkeen, jolloin työ- ja elinkeinoministeriö päivitti ohjeistusta 

muutamien kohtien osalta ministeri Lauri Tarasti tekemän selvityksen pohjalta 

(Liikennevirasto 2018). Tarastin selvityksen mukaan ennen vuotta 2012 rajoitukset 

Suomessa olivat huomattavasti nykymääräystä tiukemmat, sillä ennen Liikenneviraston 

vuonna 2012 voimaan tullutta tuulivoimaohjeistusta sen minimietäisyys moottoritiehen oli 

Alue Osa-alue Lakisääteinen Ohjeellinen

Moottoritie 50 m suoja-alue Suoja-alue: Korkeus+50 m - 300 m

Muu maantie 20 m suoja-alue Suoja-alue: korkeus+30 m - 300 m

Rata 30-50 m Suoja-alue: korkeus + 30-50 m

Ratarakennukset Ei määritelty Tapauskohtainen

Muut vesialueet Vesiluvan varaista Tapauskohtainen

Radioviestintäverkot Ei määritelty Tapauskohtainen

Sähkön kantaverkko Ei määritelty Suojaetäisyys: 1,5*korkeus

Rautatie

Vesiväylät

Puolustusvoimat Ei lisäohjeistuksia

Ei määritelty
Ei tuulivoimaa 5 km säteelle, 20 km 

säteellä vaikutusarvio

Ei suoja-alueille; vaikutusarvio, kun 

korkeus > 50 m

Ei etäisyysrajaa, ulkotasomelu max. 

45 dB
Ei rakennuskieltoalueelleAsutus

Lentoliikenne
15 km (kiitoradan suunta), 6 km 

(sivut)

Varalaskupaikka 12 km suoja-alue

Lentoestelupa, kun korkeus > 60 m 

(Lähellä lentokenttää 30 m)

300 m suoja-alue, pituussuuntaisella 

jatkeella 750 m

Maantie

Yleiset kulkuväylät Ei lisäohjeistuksia

Säätutkat

Rakentaminen ei mahdollista (myös 

kohtaamis-, kääntö- ja odotusalueet)
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jopa 500 metriä, ja lentokenttiä ympäröivät mittarilentopinnat olivat säteeltään 40 km 

suuruisia. Kaiken kaikkiaan tämä tarkoitti sitä, että Etelä-Suomen pinta-alasta jopa 30 % 

olisi tuulivoiman rakennuskieltoaluetta (Tarasti 2012, 13-14, 17). Selvitys johti myös 

esimerkiksi asutuksen ja tuulivoimalan välisen minimietäisyyden poistamiseen ja siihen, 

ettei tuulivoimalaan liittyvissä melumittauksissa oteta vuoden 2012 jälkeen enää huomioon 

taustamelun vaikutusta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 51-52). 

 

Alla olevassa taulukossa 5 esitetään tuulivoimalan alin sallittu etäisyys maan- ja rautateihin 

eri maissa. Saksan ja Yhdysvaltojen kohdalla on huomattava, että etäisyyksiin liittyvät 

ohjeistukset vaihtelevat huomattavasti riippuen osavaltiossa. Tuulivoimalan ja 

liikenneväylän välisen etäisyyden määrittämiseen saattaa myös liittyä säädöksiä, jotka 

voivat lyhentää tarvittavaa välimatkaa; esimerkiksi Saksan Baijerin osavaltiossa maantien ja 

tuulivoimalan välinen etäisyys voi olla vain voimalan kokonaiskorkeuden mittainen, jos 

voimala sisältää jäänestotekniikkaa, vähentäen näin selvästi jäiden putoamisriskiä 

liikenneväylälle. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012, 10-15)  

 

Taulukko 5. Tuulivoimalan vähimmäisetäisyys maan- ja rautateihin vertailumaissa. 

 

 

On myös huomionarvoista, että tuulivoimalan etäisyys liikenneväylään mitataan eri maissa 

eri kohdasta tietä. Ainoa vertailumaa, joka mittaa etäisyyden maantien keskilinjasta on 

Suomi teillä, joiden nopeusrajoitus on vähintään 100 km/h. Saksassa etäisyys mitataan tien 

reunasta ja muissa maissa etäisyys mitataan tiealueen rajalta eli noin 25 metrin päästä tien 

reunasta. Suomen pienemmillä, alle 100 km/h nopeusrajoituksen omaavilla maanteillä sekä 

Tanskassa etäisyys mitataan suoja-alueen rajalta, joka on yleisesti Suomessa 20-30 metriä ja 

Tanskassa tien nopeusrajoituksen mukaan joko 25 tai 50 metriä. Rautateiden osalta Suomi, 

Ruotsi ja Saksa mittaavat etäisyyden uloimman raiteen keskustasta ja Tanska, Iso-Britannia 

sekä USA rata-alueen reunasta, noin 20 metriä uloimman radan keskikohdasta. Esimerkiksi 

kokonaiskorkeudeltaan 200-metrisen tuulivoimalan rakentamisessa vähimmäisetäisyys 

liikenneväylän reunaan määriytyisi kuvan 4 mukaisesti, kun oletetaan sekä maan- ja 

Suomi Ruotsi Tanska Saksa Iso-Britannia USA Kanada (Ontario)

Maantie Korkeus + 20-50 m Korkeus

1-1,7*korkeus 

+ 25-60 m

Osavaltiokohtainen, 

yleensä 1,5*korkeus Korkeus + 50 m

Osavaltiokohtainen, 

usein 1-1,5*korkeus

Korkeus, 

pienemmillä teillä 

lapa+10 m

Rautatie Korkeus + 30-50 m Korkeus + 20 m Korkeus 2*roottorin halkaisija Korkeus

Osavaltiokohtainen, 

usein 1-1,5*korkeus Ei tietoa
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rautatien keskikohdan ja reunan että maantien reunan ja maantiealueen reunan väliseksi 

etäisyydeksi 20 metriä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012, 18) 

 

 

Kuva 4. 200 metriä korkean tuulivoimalan pienin mahdollinen etäisyys maan- ja rautatiehen vertailumaissa. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2012, 18) 

 

Meriliikenteen osalta Suomessa ei Liikenneviraston suosituksen mukaan tule rakentaa 

tuulivoimaa yleisille meriliikenneväylille. Muita etäisyysvaatimuksia laivaliikenteeseen 

Suomessa ei ole, vaan tuulivoimahankkeita merellä tutkitaan tapauskohtaisesti ja parhaiten 

merituulivoimarakentamiseen soveltuvat alueet osoitetaan maakuntakaavoituksessa. Myös 

Ruotsissa ja Tanskassa käytäntö on varsin samankaltainen, mutta kummassakin maassa 

laivaliikenteen reittiä on tietyissä tapauksissa muutettu siten, että se kiertää rakennettavan 

merituulivoimapuiston riittävän etäältä. Siinä missä Ruotsissa ja Suomessa 

ympäristövaikutusten arviointi on pakollista merituulivoimahankkeiden suunnittelussa, 

Tanskassa sen tarve määräytyy energiaviranomaisten arvion perusteella. Tanskassa 

merituulivoiman rakennettu kapasiteetti on jo niin suuri, että rakentamisesta saatuja 

kokemuksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa luvitusmenettelyn muokkaamisessa. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2012, 25-28) 

 

Saksassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa on voimassa ohjeellisia minimietäisyyksiä 

tuulivoimalan ja meriliikenneväylän välillä. Saksassa merituulipuistojen rakennuslupia 

voidaan myöntää neljän pohjoisen rannikko-osavaltion alueella enintään 22 kilometrin 

päähän rannikosta. Saksan merituulivoimaloiden viranomaiskäsittely on monimutkaista, 
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sillä lupakäsittelyä hoitavat useat eri viranomaiset. Lisäksi suurille, yli 20 voimalaa 

käsittäville merituulipuistoille on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Iso-

Britanniassakaan tuulivoimaloiden ja meriväylien välistä etäisyyttä ei olla määritelty, vaan 

se päätetään tapauskohtaisesti siten, että käsittelyssä kuullaan paikallisviranomaisia ja muita 

merialueen käyttäjiä. Kansallisten meriviranomaisten lähtökohta tuulivoimaloiden 

sijoittamisetäisyyden arvioinnissa merelle on se, että voimalan sijoittaminen alle puolen 

merimailin (926 metriä) päähän laivareitistä ei ole mahdollista, ja 0,5-5 merimailin (926 m 

– 9,26 km) päähän luvanvaraista. Lähtökohtaisesti Iso-Britanniassa merituulivoiman 

rakentamiseen tarvitaan myös ympäristövaikutusten arviointi, kuten myös Yhdysvalloissa, 

jossa ympäristöluvasta päättää alle 5,6 kilometrin päähän rannikosta rakennettavien 

voimaloiden osalta osavaltion ja sitä kauempana sijaitsevien voimaloiden osalta liittovaltion 

viranomainen. Minimietäisyyttä laivareitteihin Yhdysvalloissa ei ole yleisesti määritelty. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2012, 28-33) 

 

Kansainvälisen merituulivoimarakentamisen pohjalta liikenne- ja viestintäministeriö arvioi 

turvalliseksi etäisyydeksi vesiliikennereitin reunalta lähimmän tuulivoimalan torniin 1-2 

merimailia (1,8-3,6 km), joskin esimerkiksi Tanskassa vähimmäisetäisyytenä on käytetty 

joissain tapauksissa kolmea merimailia (5,4 km). Huomionarvoista on se, että esimerkiksi 

Tanskassa vesiliikenteen väyliä on voitu siirtää rakennettavan tuulivoiman tieltä siten, että 

kolmen merimailin suojaetäisyys täyttyy. Suomessa laivareittien siirtämistä merellä haittaa 

esimerkiksi Tanskaan verrattuna se, että Suomen aluevesistön laivaväylät ovat ihmisen 

ruoppaamia. Lisäksi muutosten tekeminen graniittipohjaiseen maaperään voi tuottaa paljon 

kustannuksia tai olla heikosti toteutettavissa, ja tuulivoiman vaikutukset jäähän murrettuja 

väyliä etsiviin tutkiin on suunnitteluvaiheessa selvitettävä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 

2012, 33-34) 

 

Kuten mainittua, lentoliikenteessä tuulivoimarakentamista rajoittavat lentoestepinnat, joiden 

määrittelyssä käytetään lähtökohtana International Civil Aviation Organizationin liitettä 14 

(Annex 14), joka määrittelee estepintojen suuruudeksi kiitoradan suunnassa 15 kilometriä ja 

sen sivuille 6 kilometriä. Vertailumaista kaikissa Iso-Britanniaa lukuun ottamatta käytetään 

lentoestepintojen määrittelyyn edellä mainittua ohjeistusta, joskin esimerkiksi kiitoradan 

sivuille ulottuvan estepinnan leveyttä on hieman pienennetty esimerkiksi Saksassa (4,7 km) 
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ja Yhdysvalloissa (4,3 km). Iso-Britanniassa lentokentillä, jotka sisältävät valvontatutkan, 

lentoestepinta on määritelty 30 kilometrin säteelle lentoasemasta, ja suurilla tutkattomilla 

lentokentillä tämä alue on säteeltään 17 kilometriä. Vaikka näihin etäisyyksiin on 

yksittäisissä poikkeustapauksissa haettavissa muutosta, Iso-Britanniassa tuulivoiman 

tutkavaikutuksen tutkiminen on merkittävä tuulivoiman rakentamista hidastava tekijä. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2012, 35-45) 

 

4.4  Tuulivoimamelun ja -välkkeen ohjearvot vertailumaissa 

 

Yleiseurooppalainen tuulivoimayhdistys European Wind Energy Association (EWEA) on 

koonnut Euroopan Unionin jäsenmaiden tuulivoimamelun asutuksille ja muulle 

kaavoitetulle ympäristölle kantautuvan melun maksimaaliset sallitut arvot (European Wind 

Energy Association 2012). Tässä työssä vertaillaan kappaleessa 4.2 taulukossa 3 esitettyjä, 

Valtioneuvoston tuulivoimameluasetuksessa vuonna 2015 säädettyjä ulkomelutason 

ohjearvoja edellisessä kappaleessa käytetyistä vertailumaista Ruotsiin, Tanskaan, Iso-

Britanniaan ja Saksaan. Ruotsissa käytettyjä ulkomelutason ohjearvoja ei ole saatavilla 

EWEA:n raportissa, mutta ne ovat löydettävissä Ruotsin ympäristönsuojelujärjestön 

(Naturvårdsverket) tiedoista (Naturvårdsverket 2017). 

 

Suomessa sallitun ulkomelutason maksimiarvo päiväsaikaan kello 7-22 on 45 dB ja yöaikaan 

kello 22-7 40 dB, mistä poikkeuksena ovat vain kansallispuistot, joissa ympärivuorokautinen 

sallittu maksimimelutaso on 40 dB (Ympäristöministeriö 2016b, 78). Arvot ovat EU-alueella 

keskitasoa, sillä jäsenmaiden kansallisessa lainsäädännössä tai viranomaisohjeistuksessa 

asetetut ulkomelutasoarvot vaihtelevat päivisin asutusalueilla välillä 40-55 dB sekä 

virkistys- ja luontoalueilla välillä 40-48 dB, sekä öisin asutusalueilla välillä 35-45 dB sekä 

virkistys- ja luontoalueilla välillä 35-43 dB. Öistä melutasoa kontrolloidaan Suomessa 

vähentämällä tarvittaessa turbiinin nopeutta tai pysäyttämällä se kokonaan, Iso-Britanniassa 

parantamalla ikkunoiden ja seinien äänieristystä ja kaikissa vertailumaissa 

suunnitteluvaiheessa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa tehtävillä melun 

mallinnusmittauksilla. (European Wind Energy Association 2012, 2) 
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Ruotsissa sallittu tuulivoimaperäinen ulkomelutaso asutusalueella on 40 dB, mutta alueilla, 

jotka ovat erityisen herkkiä melulle vähäisen taustamelunsa takia, kuten vuoristoissa ja 

saaristoalueilla, suositeltu tuulivoimalasta lähtevä ulkomelutaso on enintään 35 dB 

(Naturvårdsverket 2017). Tanska on vertailumaista ainoa, jossa ohjeistus rajoittaa myös 

tuulivoimalasta peräisin olevan äänen taajuutta. Ohjeistuksen mukaan sisätiloihin 

kantautuva tuulivoimaperäinen matalataajuinen melu ei saa ylittää 20 dB:n voimakkuutta. 

Normaalitaajuisen melun maksimiarvot ovat tuulennopeuden ollessa 8 m/s avoimille 

ulkoalueille 44 dB ja tiheästi asutetuille alueille 39 dB. Tuulennopeuden laskiessa 6 m/s:n 

tasolle ulkomelutason raja-arvot laskevat avoimilla alueille tasolle 42 dB ja tiheästi 

asutetuilla alueilla tasolle 37 dB. (European Wind Energy Association 2012, 13)  

 

Saksassa tuulivoimalasta kantautuvan ulkomelutaso sallittu voimakkuus riippuu ulkoalueen 

käyttökohteesta. Teollisuusalueilla kantautuva ulkomelutaso saa olla päivisin 

voimakkuudeltaan jopa 65-70 dB ja iltaisin 50-70 dB, riippuen alueen koosta. 

Kaupunkialueella päivisin sallittu melutaso on 60 dB haja-asutusalueilla, 55 dB pienemmillä 

asutusalueilla ja 50 dB tiheästi asutetuilla alueilla, ja vastaavasti öisin sallitut ulkomelutasot 

vastaavilla alueilla ovat 45 dB, 40 dB ja 35 dB. Kaikkein tiukimmat ulkomelutason raja-

arvot ovat virkistysalueilla ja sairaaloissa, joihin kantautuvan melun suurin sallittu arvo on 

päivisin 45 dB ja öisin 35 dB. Iso-Britanniassa sallittu asutusalueille kohdistuva 

ulkomelutaso arvioidaan verraten alueen muuhun taustameluun. Niin päivisin kuin öisin 

tuulivoimalasta asutuksen ulkoalueelle kantautuvan melun voimakkuus saa olla vain 5 dB 

taustamelua suurempi. Taustamelusta riippumatta maksimaalinen sallittu 

tuulivoimaperäisen melutason voimakkuus on päivisin 35-40 dB ja öisin 45 dB. (European 

Wind Energy Association 2012, 15-16) 

 

Tuulivoimalan aiheuttamaa välkevaikutusta eli valon ja varjon vilkkumista auringon 

paistaessa voimalan takaa ei ole Suomessa rajoitettu, mutta osassa edellä mainituista 

verrokkimaista sille sovelletaan raja-arvoja. Välkkeen kesto voidaan rajata joko vuodelle 

tai päivälle laskennallisena kokonaisarvona tai todellisen tilanteen raja-arvona, joka ottaa 

huomioon vain ajat, jolloin aurinko paistaa. Saksassa on määritelty raja-arvo kummallekin 

tilanteelle; todellisessa tilanteessa se on 8 tuntia vuodessa ja laskennallisessa 30 tuntia 

vuodessa tai 30 minuuttia päivässä. Ruotsissa todellisen tilanteen välkeraja-arvona 
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käytetään 8 tuntia vuodessa tai 30 minuuttia päivässä ja Tanskassa vastaavasti 10 tuntia 

vuodessa. (Ympäristöministeriö 2016b, 84) 

 

4.5 Tuulivoimalan maisemavaikutusten arviointi 

 

Tuulivoimalan maisemavaikutusten arvioinnin laatiminen on uutta tuulivoimainvestointia 

suunnitellessa välttämätöntä ja vaikutukset tulee selvittää niin suurempaan alueelliseen 

kokonaisuuteen kuin myös paikalliseen ympäristöön nähden. Maisemavaikutusten arviointia 

ohjaavia tekijöitä ovat laajimmasta spesifeimpään lueteltuna valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, koko kunnan tai kuntien yhteinen yleiskaava, 

tuulivoimarakentamista suoraan ohjaava yleiskaava sekä asemakaava. Valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen on lakisääteistä, sillä se on määrätty osaksi 

kaavoitusta maankäyttö- ja rakennuslain luvussa 24 §. Lisäksi kappaleessa 4.1 mainitun 

mukaisesti tuulivoima-alueen ollessa riittävän kookas, laki yhteisvaikutusten 

arviointimenettelystä (YVAL) määrää luvussaan 6 § tuulivoimahankkeelle YVA-

menettelyn. Alueidenkäyttötavoitteet sitovat maakuntakaavoitusta monin eri tavoin, kuten 

kappaleissa 4.1 ja 4.2 mainituilla, huomioon otettavilla asioilla. Maisemavaikutusten lisäksi 

näitä ovat esimerkiksi puolustusvoimat, sähköverkko, lentoturvallisuus, asutus, huollon 

järjestäminen sekä luonto- ja kulttuuriympäristöjen suojeleminen. (Ympäristöministeriö 

2016a, 23-24, 29) 

 

Maakuntakaavassa maisemavaikutusten arvioinnissa lähtökohtana on, että 

tuulivoimarakentaminen ei vaikuta heikentävästi valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 

merkittäviin maisema-alueisiin. Itse tuulivoimalan lisäksi maakuntakaava arvioi 

mahdollisesti myös sen tarvitsevien voimajohtojen ja maankäytön vaikutusta maisema-

alueisiin. Koko kunnan tai kuntien yhteinen yleiskaava tarkentaa maisema-arviointia 

suuruudeltaan pienempiin ja merkitykseltään paikallisempiin alueisiin, ja se ottaa 

arvioinnissa huomioon myös esimerkiksi näköalapaikat ja tärkeät näkymäakselit. 

Tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavassa yleiskaavassa ja asemakaavassa arvioinnin 

lähtökohta on samanlainen kuin maakuntakaavassa tai koko kunnan yleiskaavassa, mutta ne 

keskittyvät maisema-arvioinnin laatimiseen laajamittaisia kaavoja selvästi 

pienipiirteisemmille yksityiskohdille. Tuulivoimalan itsensä sekä voimajohtojen 
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aiheuttaman maisemavaikutuksen lisäksi tuulivoimarakentamista suoraan ohjaava 

yleiskaava sekä asemakaava osoittavat tuulivoima-alueiden lisäksi myös yksittäisten 

voimaloiden paikan sekä tiestön ja energiahuollon alueiden paikat ja voivat määrittää 

esimerkiksi voimalan maisemavaikutuksiin vaikuttavia tekijöitä, kuten sen 

kokonaiskorkeutta ja väritystä, alueen maisemointia ja suojelumääräysten osoittamista. 

(Ympäristöministeriö 2016a, 24-26) 

 

Tuulivoimalan maisemavaikutusten arviointi maakunta-, kunnan yleis- ja tuulivoimaa 

suoraan ohjaavassa yleiskaavassa tarkoittaa kaava-alueen maiseman ominaispiirteiden 

selvittämistä ja tarkastelua valta- ja maakunnallisiin tavoitteisiin. Lisäksi yleis- ja 

asemakaavassa tuulivoima-alueen maisemavaikutuksia tarkastellaan kunnallisia tavoitteita 

vasten. Maisemavaikutus pyritään myös havainnollistamaan, mikä tarkoittaa teoreettisen 

arvion luomista voimalan visuaalisista vaikutuksista maisema-alueeseen perusrunkoon ja 

eriluonteisiin osamaisemiin nähden. Kaavoituksessa laadittu tuulivoiman 

maisemavaikutuksen arviointi arvioi myös tuulivoimaloiden yhteisvaikutusta sekä keinoja, 

joilla haitallisia maisemavaikutuksia voidaan lieventää. (Ympäristöministeriö 2016a, 24-26) 

 

Tuulivoimalan ympäristölleen aiheuttamaa maisemavaikutusta ei voida arvioida puhtaasti 

sen perusteella, kuinka pitkän matkan päähän tuulivoimala on nähtävissä, vaan 

maisemavaikutukseen vaikuttaa merkittävästi myös voimalan erottuminen muusta läheisestä 

ympäristöstään. Kohde, joka on vaikeampi visualisoida ympäristöstään, voi myös heikentää 

enemmän maiseman sietokykyä. On myös mahdollista, että maisema muuttuu selvästi ilman, 

että muutos kohdistuisi maisemaan luonteeseen tai laatuun. Yleisesti maisemavaikutusten 

kannalta sopivimpia alueita ovat sellaiset, joihin kohdistuu jo valmiiksi ihmisen aiheuttamaa 

vaikutusta eli alueita, joita ei tarvitse muuttaa luonnontilaisuudesta tuotannolliseen käyttöön. 

Näitä ovat erityisesti valmiit energiantuotanto- ja teollisuusalueet sekä muut ihmisen 

voimakkaasti muokkaamat ympäristöt, kuten satama-alueet. Seuraavaksi sopivimpia 

maisemavaikutuksiensa suhteen ovat esimerkiksi maa- ja metsätalousalueet, kaupungit ja 

taajamat ja rakennetut matkailualueet. Maisemavaikutukset näkyvät kaikkein 

voimakkaimpina luonnontilaisille alueille, jotka eivät sisällä ihmisen toiminnan merkkejä, 

kuten erämaille ja maaseudun ajallisesti pysähtyneisiin kulttuuriympäristöihin. 

(Ympäristöministeriö 2016a, 40-41) 
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4.6 Asutukseen tarvittavan suojaetäisyyden arviointi meluperusteisesti 

 

Kappaleessa 4.2 esitetyn mainitun mukaisesti tuulivoiman etäisyyttä asutukseen ei ole 

absoluuttisesti määritelty, vaan se perustuu asutukselle kantautuvan ulkomelutason 

voimakkuuteen. Melutason ohjearvot ovat keskimääräisiä yhdelle päivälle tai yölle, joten 

niiden hetkellinen ylittäminen on tuulivoimameluasetuksen mukaan mahdollista 

(Ympäristöministeriö 2016b, 80). Sama koskee myös alueita, jotka eivät ole pysyvässä 

asutuskäytössä, kuten loma-asutus-, virkistys- ja leirintäalueet sekä kansallispuistot. 

Taulukon 3 mukaisesti ulkomelutason suurin sallittu arvo yöaikaan on 40 dB ja päivisin 45 

dB, poikkeuksena kansallispuistot, joihin kantautuvan ulkomelutason arvo on aina enintään 

40 dB. 

 

Asutukseen tai muuhun kohteeseen kantautuvan ulkomelutason voimakkuus riippuu useista 

eri sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä. Sisäinen melutason vaikutustekijä on äänilähteestä eli 

tuuliturbiinin navasta lähtevän äänentason voimakkuus, johon suoraan vaikuttava sisäinen 

tekijä on tuulivoimalan tehokapasiteetin määrittelevä turbiinin säde ja ulkoisia tekijöitä 

ilman lämpötila ja kosteus sekä etenkin tuulen suunta ja voimakkuus, jonka mukaan 

määräytyy turbiinin pyörimisnopeus. Äänen voimakkuus ilmoitetaan melumittauksissa 1/3-

oktaavi- eli terssikaistaisena taajuusvälillä 20-20000 Hz. Matalataajuisten (20-200 Hz) 

äänten taso on ilmoitettu painottamattomana ja kokonaisäänitaso A-painotettuna. Voimalan 

valmistajan ilmoittama lähtötasomelun arvossa on oletettu tuulen nopeudeksi 8 m/s 10 

metrin referenssikorkeudella. Tuulivoimalasta peräisin olevan äänen erityispiirteitä ovat 

muun muassa äänilähteen sijainti korkealla maanpinnan yläpuolella sekä äänen 

matalataajuisuus eli taajuudeltaan alle 200 Hz olevien infraääniaaltojen tavallista runsaampi 

osuus äänestä. Tämän vuoksi tuulivoimamelun mittausten yhteydessä on tärkeää ilmoittaa 

lähtömelutason lisäksi myös matalataajuisen melun lähtötaso eri taajuuksilla välillä 20-200 

Hz äänen lähtötason spektrin eli jakautumisen avulla. (Ympäristöministeriö 2014a, 10-12, 

17-18) 

 

Tärkeä melumittauksessa huomioon otettava melutekijä on alueen taustamelu, joka saattaa 

peittää osan tuulivoimalan aiheuttamasta melusta alleen, minkä takia sen suuruus tulisi 

melumittauksissa ottaa huomioon. Tuulivoimameluasetuksen asettamissa ulkomelutason 
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raja-arvoissa näin ei kuitenkaan ole tehty (Ympäristöministeriö 2014a, 11). Ääni voi 

edetessään joko vahvistua veden tai maan pinnan heijastumisen vuoksi tai heikentyä 

ilmakehän absorption eli vaimennuskyvyn sekä maanpinnalla sijaitsevien esteiden, kuten 

rakennusten, vuoksi. Matalataajuinen melu vaimenee ilmakehässä hitaammin ja vahvistuu 

maan tai veden pinnalla enemmän kuin korkeammissa taajuuksissa, minkä vuoksi äänen 

vaimeneminen etäisyyden kasvaessa on sitä heikompaa, mitä pienempi sen taajuus on 

(Ympäristöministeriö 2014a, 21). Myös äänen etenemisen tiellä olevat esteet vaimentavat 

matalataajuista ääntä heikommin; esimerkiksi asuinrakennus vaimentaa korkeataajuista, yli 

1000 Hz:n ääntä jopa yli 40 dB, mutta alle 50 Hz:n matalataajuista ääntä alle 15 dB (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2017, 10-11). 

 

Yhtälö 1 esittää matalataajuisen äänen laskemisen äänilähteen voimakkuuden sekä kohteen 

ja äänilähteen välimatkan perusteella. (Ympäristöministeriö 2014a, 16). Yhtälössä 1 äänen 

eteneminen kuvataan esteettömäksi ja se ei sisällä taustamelun vaikutusta, vaan kuvastaa 

tilannetta, jossa kaikki kohteeseen kantautuvasta melusta on peräisin samasta pistemäisestä 

lähteestä eli tuuliturbiinista. Täten suure 𝐿p kuvaa ainoastaan tuulivoimalan itsensä 

aiheuttamaa melutasoa melun kohteessa, eikä tuulivoimameluasetuksessa määrättyjen 45 

dB:n tai 40 dB:n ulkomelutason rajoissa oteta myöskään huomioon taustamelun vaikutusta 

(Ympäristöministeriö 2016b, 78). 

 

 

 
𝐿𝑝 = 𝐿𝑤 - 20 dB*log10 (

𝑑

1m
) - 11 dB + 𝐿gr −  𝐿atm*𝑑 ∗

km

1000 m
 

(1) 

, missä 𝐿p = Kohteen ulkotasomelun 1/3-oktaavitaso [dB]   

 𝐿w = Tuulivoimalan 1/3-oktaavikaistan äänitehotaso [dB]  

 𝑑 = Tuulivoimalan navan ja kohteen välinen etäisyys [m]  

 𝐿gr = Heijastavan pinnan tuottama korjaus [dB]  

 𝐿atm = Ilmakehän vaimennus [dB/km]  
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Yhtälöstä 1 voidaan johtaa tuulivoimalan äänitehotaso 𝐿w logaritmifunktiona, jossa se on 

riippuvainen etäisyydestä d tuuliturbiinin navan ja melun kohteen välillä, kun muut suureet 

pysyvät vakiona. Tämä logaritmiyhtälö on esitetty yhtälössä 2 alla. 

 

 
𝐿𝑝 = - 20*log10(𝑑) − (

𝐴atm

1000
)*𝑑 - (11 dB - 𝐴gr - 𝐿𝑤) 

(2) 

, missä 11 dB - 𝐿gr+ 𝐿𝑤 = vakio  

 

Kuten mainittua, tuulivoimamelusta syntyy keskimääräistä ääntä enemmän matalataajuisia 

infraääniä. Ihmiskorvan kuulokynnys alle 20 Hz:n taajuisille äänille on huomattavasti 

korkeampi kuin normaalitaajuisille; 18-25-vuotiailla, normaalikuuloisilla ihmisillä 20 Hz:n 

taajuinen ääni on tavallisesti kuultavissa vasta sen voimakkuuden ollessa 79 dB, kun 100 

Hz:n taajuisella äänellä kuulokynnys on 27 dB (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, 10-11). 

Noin 60 Hz:n taajuudessa ihmisen normaali kuulokynnys ylittää 40 dB, joten sopivaa 

etäisyyttä tätä matalataajuisemmille äänille on kannattavaa mallintaa kuulokynnyksen 

perusteella. Tutkimuksissa ei olla pystytty luotettavasti todistamaan, että alle 

kuulokynnyksen jäävillä matalataajuisilla äänillä olisi ihmiselle terveysvaikutuksia, joskin 

tutkimuksia tarvitaan tulevaisuudessa lisää tämän väitteen luotettavuuden parantamiseksi 

(Möller&Pedersen 2011, 1).  

 

Ihmisen kuulokynnys eri taajuisille äänille, sosiaali- ja terveysministeriön raja-arvot 

yöaikaiselle pienitaajuiselle sisämelulle, äänen absorptio ilmakehässä sekä äänen 

vahvistuminen maan tai veden pinnan heijastuksena on esitetty alla taulukossa 6 

(Ympäristöministeriö 2014a, 16; Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 36; Suomen 

Standardoimisliitto 1989, 3). Ilman suhteellisen kosteuden on oletettu pysyvän vakiotasolla 

70 %, lämpötilan 15 °C ja ilmanpaineen 101,3 kPa. 
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Taulukko 6. Kuulokynnys, sisämelun raja-arvot, ilmakehän absorptio sekä veden ja maan pinnan 

vahvistuminen matalilla äänentaajuuksilla. 

 

 

Työterveyslaitoksen vuonna 2014 tekemän tutkimuksen mukaan tehokapasiteetiltaan noin 

2-4 MW:n tuulivoimalan lähtömelutaso eli sen navasta lähtevän äänen voimakkuus on 

tavallisesti noin 100-110 dB, kun tuulen nopeus 10 metrin korkeudella maanpinnasta on noin 

8 m/s. Sen lisäksi, että ilmakehän absorptiovaikutus on matalataajuisilla äänillä heikompi, 

ne ovat tuulivoiman navan kohdasta mitattuna normaalitaajuisia voimakkaampia. Voimalan 

koon kasvaessa lähtömelutaso kasvaa hieman, mutta yleensä voimalan tehokapasiteetin 

kaksinkertaistuessa melutason muutos on vain 3 dB. Tuulen nopeuden muutos on 

lähtömelutason kannalta tehon kasvua merkittävämpi, sillä tuulen nopeuden noustessa 

arvosta 5 m/s arvoon 10 m/s, äänen voimakkuuden muutos on myös noin 10 dB eli 

kaksinkertainen. (Hongisto 2014, 9, 48, 53) 

 

Tuulivoimalan navasta lähtevän äänen eri taajuuksien voimakkuutta voidaan kuvailla äänen 

spektrin eli taajuusjakauman mukaisesti. Kuva 5 esittää alla matalataajuisen 

tuulivoimamelun spektrin äänen painottamattomana kokonaislähtötasoilla 100 dB, 105 dB 

ja 110 dB ja taajuuksilla 20-200 Hz. Spektrit on arvioitu Vestaksen teholtaan 3,3 MW:n ja 

kokonaisäänitasoltaan 107,5 dB:n V-126-voimalan taajuusjakauman perusteella. (Finnish 

Consulting Group 2014, 8) 

 

f [Hz] Kuulokynnys [dB] Sisämelun ohjearvo [dB] Maa Vesi Ilmakehän vaimennus [dB/km]

20 79 74 5,6 6 0

25 65 64 5,4 6 0,02

31,5 56,3 56 5,2 5,9 0,03

40 48,4 49 5 5,9 0,05

50 41,7 44 4,7 5,8 0,07

63 35,5 42 4,3 5,7 0,11

80 29,8 40 3,7 5,5 0,16

100 25,1 38 3 5,2 0,25

125 20,7 36 1,8 4,7 0,38

160 16,8 34 0 4 0,57

200 13,8 32 0 3 0,82

Pinnan vahvistus [dB]
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Kuva 5. Tuulivoimalan matalataajuisten äänten lähtötasovoimakkuus voimakkuuksilla 100, 105 ja 110 dB 

(Finnish Consulting Group 2014, 8). 

 

Finnish Consulting Groupin melumallinnuksesta voidaan myös havaita, että tuulivoimalan 

navasta lähtevän äänen A-painotettu kokonaistaso on korkeimmillaan sen taajuuden ollessa 

noin 800 Hz (Finnish Consulting Group 2014, 14). Arvioidaan siis ilmakehän absorption 

vaikutus etenemiseen oloissa, jossa äänen taajuus on 800 Hz, lämpötila 15 °C, suhteellinen 

kosteus 70 % ja ilman paine 101,3 kPa, jolloin absorptio on noin 3,5 dB/km (National 

Physical Laboratory 2018).  

 

Heijastavan pinnan tuottamalla korjauksella tarkoitetaan paitsi äänen vahvistumista matalilla 

taajuuksilla, myös niiden vaimentumista eli absorboitumista korkeammilla taajuuksilla. A-

painotetulle äänelle maanpinnan vahvistusvaikutus voidaan laskea äänilähteen korkeuden ja 

äänen kulkeman etäisyyden perusteella alla esitetyn yhtälön 3 perusteella, kun 

vahvistusvaikutus on yli nollan. Tässä laskennassa maanpinta on oletettu varsin rosoiseksi, 

esimerkiksi rakennetuksi ympäristöksi tai metsäiseksi maastoksi. Veden pinta ei absorboi 

ääntä missään taajuudessa, vaan päinvastoin vahvistaa keskitaajuista ääntä ISO 9613-2 -

standardin mukaan arvioituna noin 1,5 dB. Tuulivoimala on korkealla maanpinnan 

yläpuolella sijaitseva äänilähde, minkä vuoksi maan pinta absorboi ääntä vasta yli 300 metrin 

päässä voimalasta. Yhtälössä 3 negatiiviseksi jäävä absorptio ilmoitetaan yhtälössä 2 arvona 

𝐴gr = 0. (International Standard Organization 1996, 11) 

 



55 

 

 𝐴gr = 4,8 dB - (2*ℎ/𝑑1) ∗ (17 dB + (
300

𝑑1
) dB) , kun 𝐴gr ≥ 0 dB (3) 

, missä h = äänilähteen eli tuulivoimalan navan korkeus   

 

Kuva 6 esittää tuulivoimalan ja lähimmän asutus- tai vapaa-aikakäyttöisen kohteen välisen 

etäisyyden skenaarioissa, joissa turbiinin navan lähtömelutasona käytetään arvoja 100, 105 

ja 110 dB. Alueelle kuuluvan ulkomelutason ylärajaksi on asetettu yöajan meluohjearvo 40 

dB, koska pienemmällä meluohjearvolla mallintaessa tuulivoimalan ei tarvitse rajoittaa 

tuotantoaan yöaikana melun välttämiseksi. Edellä mainitun mukaisesti kuvissa ei ole otettu 

taustameluvaikutusta huomioon, ja tämänkaltainen vaimeneminen pätee vain maalla. 

 

 

Kuva 6. Ulkomelutaso etäisyyden funktiona lähtömelutasoilla 100,105 ja 110 dB. 

 

Etäisyys voimalan juurelta voidaan laskea kuvan 6 arvojen perusteella alla esitetyllä 

yhtälöllä 4. 

 

 𝑑𝑗 =  √𝑑2 − ℎ2 (4) 

, missä 𝑑𝑗 = melun kohteen etäisyys tuulivoimalan tornin juureen [m]  

 ℎ = turbiinin navan korkeus maanpinnasta [m]  
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Etäisyydet turbiinin navasta sekä 100 ja 200 metriä korkean voimalan juurelta, jossa 

ulkomelutason yöllinen suojaraja 40 dB alitetaan, ovat esitetty alla taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Melun kohteen etäisyys tuulivoimalan navasta ja sen juurelta, kun ulkomelutaso on 40 dB. 

 

 

Matalataajuisten äänten vaimenemista kannattaa 60 Hz taajuuteen asti vertailla 

kuulokynnykseen ja tämän jälkeen sisämelun asumisterveysohjearvoihin. Sisämelun 

mallintaminen vaatii tiedon rakennuksen seinän ilmaääneneristävyyskyvystä, joka on 

matalataajuisilla äänillä korkeampia selvästi heikompi ja alle 100 Hz:n äänillä tarkkaa 

tutkimustietoa eristävyydestä on vain vähän. 63 Hz:n äänelle ikkunallisen tiiliseinän 

eristävyys on noin 25 dB ja 200 Hz:n äänelle 30 dB, ja 20 Hz:n taajuisen äänen 

eristävyyskyvyksi samalla materiaalilla voidaan tämän pohjalta arvioida vähintään 15 dB 

(Hongisto 2014, 51). Taulukossa 8 alla vertaillaan etäisyyttä tuulivoimalan navasta, jolla 

sisämelun ohjearvo alitetaan ulkona, äänen taajuuksilla 20, 31,5, 50, 63, 100 ja 200 Hz ja 

äänen kokonaislähtötason ollessa 100, 105 ja 110 dB. Äänilähde on oletettu pistemäiseksi, 

vaikka osa matalataajuisesta melusta voi lähteä myös voimalan tornista. Sisämelun osalta 

ohjeistuksen raja-arvot alittuvat edellä mainituilla vaimennuksilla 110 dB:n 

lähtömelutasollakin enintään 150 metrin päässä voimalan navasta.  

 

Taulukko 8. Etäisyys turbiinin navasta, jolla sisämeluohjeraja alittuu ulkona (Hongisto 2014, 51). 

 

 

On huomattava, että tämän kappaleen laskentatavassa oletetaan, että äänen eteneminen on 

esteetöntä eli äänen lähteen ja sen kohteen välillä ei ole sitä vaimentavia tekijöitä. Melutasot 

on laskettu yksittäiselle tuulivoimalalle, ja melu kantautuu useamman voimalan puistosta 

hieman pidemmän matkan päähän, jos voimalat ovat lähellä toisiaan. Tuulen nopeudeksi 

laskennassa on oletettu 10 metrin korkeudella 8 m/s, mikä vastaa 100 metrin korkeudella 

d (100 dB) d (105 dB) d (110 dB)

Etäisyys navasta [m] 260 410 580

Etäisyys juurelta (100 m) [m] 240 398 571

Etäisyys juurelta (200 m) [m] 166 358 544

f [Hz] Sisämeluohje [dB] Kuulokynnys [dB] Ohjearvon alitus 110 dB [m] Ohjearvon alitus 105 dB [m] Ohjearvon alitus 100 dB [m]

20 74 79 100 70 60

31,5 56 56,3 530 360 240

50 44 41,7 1970 940 590

63 42 35,5 1520 950 580

100 38 25,1 1560 990 580

200 32 13,8 1450 830 470
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noin 11,47 m/s ja 200 metrissä noin 12,52 m/s tuulta (Ympäristöministeriö 2014b, 18). 

Selvästi ympäristöään korkeammalla sijaitsevan tuulivoimalan juuren tuottamaan meluun 

tulee lisätä 2 dB (Ympäristöministeriö 2014a, 15). Mallinnuksen perusteella 3 MW:n 

tuulivoimaloiden aiheuttaman lähtömelutason ollessa nykytekniikalla noin 105-110 dB, 

sopivana minimietäisyytenä voimalan tornin ja lähimmän asutuksen välillä voidaan pitää 

äänen taajuuden mukaan 400-570 metriä. Erityisesti kaupunkialueelle rakennettavassa 

tuulivoimassa on tärkeää, että kyseinen etäisyys saadaan lähtömelutasoa alentamalla 

laskettua lähelle tämän välin alarajaa, sillä varsinkin tuuliresursseiltaan potentiaalisen, 

rakentamattoman maa-alan määrä on kaupunkialueilla rajallinen. On myös muistettava, että 

melutason määrittelyssä mittaaminen on teoreettista mallinnusta tarkempi vaihtoehto, ja jos 

mahdollista, olemassa olevia, samankaltaisessa ympäristössä suoritettuja mittauksia 

kannattaa käyttää melutason arvioinnin tukena.  

 

Myötätuulella ääni taittuu alaspäin kohti maan tai veden pintaa, josta se heijastuu takaisin 

ilmakehään. Vastatuulella ääni taittuu vastaavasti ylöspäin, jolloin se synnyttää maanpinnan 

tasolle varjoalueita, joille ääni ei kuulu (Uosukainen 2010, 25-26). Tämän vuoksi 

myötätuuleen etenevän äänen vaimeneminen etäisyyden funktiona on selvästi vastatuuleen 

etenevää ääntä heikompaa. Tuulen nopeusvälillä 6-12 m/s myötätuuli nostaa melutasoa 

karkeasti arvioituna 500 metrin päässä voimalasta noin 3 dB ja kilometrin päässä 6 dB, ja 

sivutuuli noin 1 ja 2 dB samoilla etäisyyksillä (Evans&Cooper 2012, 4). Täten esimerkiksi 

lounaasta puhaltavalla tuulella tuulivoimalan paras mahdollinen sijoituspaikka äänen 

etenemisen minimoimiseksi olisi asutukseen nähden koillisessa. Tuulivoimalan aiheuttama 

lähtömelutaso kasvaa tuulen nopeuden mukaan, kunnes voimala saavuttaa nimellistehonsa. 

On kuitenkin huomattava, että tuulen navakoituminen lisää myös taustakohinan 

voimakkuutta, mikä saattaa lieventää tuulivoimamelun häiritsevyyttä. Melun kannalta 

sääolosuhteet ovatkin ongelmallisimpia, kun tuulivoimalan napakorkeudessa tuulee 

navakasti ja maanpinnan tasolla ei juuri lainkaan (Hongisto 2014, 12).  
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5 LASKENTAMETODIT JA TEKNINEN TOTEUTUS 

 

Tässä kappaleessa kuvaillaan menetelmää, jolla tuulisuustiedot on mahdollista muuttaa 

energiantuotannoksi. Tämän jälkeen arvioidaan yleisellä tasolla tuulivoimaloiden teknistä 

toteutusta, kuten sähkönsiirron ja huollon järjestämistä. Tätä kappaletta sovelletaan case-

alueeseen myöhemmin kappaleessa 7. 

 

5.1 Tuulivoimalan energiatuotannon ja kustannusten laskentametodit 

 

Tässä kappaleessa tutkitaan edellä määriteltyjen tuulivoiman tuotantoalueiden 

tuuliresursseja, eli tuulen nopeutta eri korkeuksilla maanpinnasta ja sen suuntaa. Tuulidatana 

olosuhteiden määrittelyssä käytetään Suomen Tuuliatlaksen pitkän aikavälin tilastoja, jotka 

on kerätty vuosina 1989-2007 (Suomen Tuuliatlas 2011c). Tämän jälkeen voidaan tuulen 

jakautumista ilmansuunnittain kuvaavaa skaalausparametriä A sekä niin sanottua 

muotoparametriä k käyttäen voidaan määritellä Weibull-jakauman tehotiheysfunktio tuulen 

suuntajakaumalla painotetulla keskiarvosuunnalla, ja arvioida tämän perusteella voimalan 

vuosituotto kullakin määritetyllä tuulivoiman tuotantoalueella. (Shepherd&Zhang 2017, 83, 

86) 

 

Suomen Tuuliatlas sisältää 100 metrin korkeudesta neliön mallisilta, sivultaan 250-metrisiltä 

alueilta mitattua tuulennopeusdataa (Suomen Tuuliatlas 2011b). Parametrien A ja k 

määrittämiseen käytetään kuitenkin niin sanottua WasP-ohjelmaa, joka pystyy 

määrittelemään parametrit ainoastaan mittausalueneliön sivun pituuden ollessa 2,5 

kilometriä (Suomen Tuuliatlas 2011c). Suuremmat mittausalueet sisältävät epätarkkuuksia, 

sillä koko 2,5*2,5 kilometrin aluetta edustaa vain yksi tuulennopeus kussakin korkeudessa, 

minkä vuoksi Tuuliatlas voi virheellisesti osoittaa esimerkiksi saaristossa ja sisämaassa 

olevan samat tuuliolosuhteet. Kun muotokerroin k ja skaalauskerroin A ovat tiedossa, 

voidaan Weibull-jakauman avulla laskea esiintymistodennäköisyys kullekin tuulen 

nopeudelle kuten alla yhtälössä 5 on esitetty (Shepherd&Zhang 2017, 83). 

 

 
𝑓 (v) =

𝑘

𝐴
∗ (

𝑣

𝐴
)

𝑘−1

∗ 𝑒−
𝑣
𝐴

𝑘

 
(5) 
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, missä 𝑘 = muotokerroin  

 A = skaalauskerroin  

 v = tuulen nopeus [m/s]   

 f(v) = Weibullin tehotiheysfunktio  

 

Tuuliatlaksen tilastoista löytyy tuulen nopeus eri korkeuksissa kuukausittain, minkä lisäksi 

se sisältää parametrit A ja k yhteensä 12 eri ilmansuunnalle ja ajallisen osuuden, jolla 

kustakin suuntasektorista tuulee. Arvioidaan tässä laskennassa parametrien arvoa ottamalla 

kaikki suuntasektorit painotetusti huomioon. Parametrien määrityksessä tulee arvioida myös 

tuotantoalueen rosoisuusluokka z, joka vaikuttaa merkittävästi tuulen tehotiheyteen. 

Rosoisuuden z arvo on eri maastoissa alla olevan taulukon 9 mukainen. 

 

Taulukko 9. Rosoisuus z eri maastotyypeille (Suomen Tuuliatlas 2011a). 

Merialueet, sisävedet, 

niityt, laitumet, pellot 
Kaatopaikat, 

maantäyttöalueet, kosteikot 

Puistot, satamat, väljät 

asutusalueet 

Tiiviit asuinalueet, 

metsä 

0,001 - 0,05 0,1 0,4 - 0,6 1,4 - 1,5 

 

Tuulivoimalan energiantuotanto voidaan laskea alla esitettävän yhtälön 6 perusteella. 

(Shepherd&Zhang 2017, 33) 

 

 𝐸t,a = 8760 ℎ ∗ 𝐴t ∗ ∑ 𝑓(v) ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝜂𝑔 ∗ 𝜂𝑣 ∗ 0,5 ∗ 𝜌i ∗ 𝑣𝑛
3

𝑣=25

 
(6) 

, missä 𝐸t,a = tuulivoimalan energiantuotanto vuodessa [Wh]  

 𝐶𝑝  = turbiinin tehokerroin  

 𝜂𝑔 = tuulivoimalan generaattorin hyötysuhde  

 𝜂𝑣 = tuulivoimalan vaihteiston hyötysuhde  

 𝜌i = ilman tiheys [kg/m2]  

 𝐴t =  𝜋 ∗ 𝑟2 = turbiinin pyyhkäisypinta-ala [m2], missä r = turbiinin säde 

[m] 
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Oletetaan ilman lämpötilaksi tuulivoimalan energiatuotannon laskennassa 10 °C, jolloin 

ilman tiheys on normaalipaineessa noin 1,25 kg/m2 (Stankovic et al. 2009, 83). Tuulen liike-

energia muuttuu tuulivoimalassa sähköksi turbiinin kokonaishyötysuhteen mukaisesti, johon 

vaikuttavat turbiinin tehokerroin Cp sekä voimalan vaihteiston ja generaattorin hyötysuhteet. 

Vaihteiston ja generaattorin hyötysuhteet ovat tavallisesti yli 100 kW:n voimaloilla 80-95 

%, ja tässä tutkimuksessa kummankin hyötysuhteen oletetaan olevan 90 prosenttia 

(Shepherd & Zhang 2017, 33-34). Cp:n arvo on maksimissaan niin sanotun Betzin raja-arvon 

mukainen 16/27 eli likiarvona noin 0,59, mutta käytännössä optimaalisissa 

tuuliolosuhteissakin enintään 0,5 (Shephard & Zhang 2017, 14). Yhtälön 6 perusteella 

voidaan laskea, että turbiinin tehokertoimen pieni heikkeneminen vaikuttaa 

energiantuotantoon selvästi vähemmän kuin lapojen pituuden lyheneminen. Tämän myötä 

energiantuotannon laskennassa valitaan turbiinityypiksi pitkälapaisempi, 

kokonaishyötysuhteeltaan hieman heikompi vaihtoehto.  Esimerkkinä tehokertoimen 

arvoista tuulennopeuden funktiona käytetään Indiana Universityn ja Purdue Universityn 

tutkimusta, jossa Enerconin tehokapasiteetiltaan ja turbiinin halkaisijaltaan erilaisten 

voimaloiden tehokerrointa verrataan tuulen nopeuteen. Kuva 7 vertailee 800 kW:n (turbiinin 

halkaisija 53 metriä), sekä 3 MW:n (101 metriä) tehokertoimia eri tuulen nopeuksissa. (Libii 

2013, 37-38) 

 

 

Kuva 7. Turbiinin tehokerroin tuulennopeuden mukaan eri tehokapasiteeteilla ja halkaisijoilla. (Libii 2013, 

37-39) 
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Arvioidaan voimalan käynnistymiskynnykseksi 3 m/s ja sulkemiskynnykseksi 25 m/s, jottei 

siihen kohdistuisi vahinkoa. Tavallisesti tuulivoimala saavuttaakin kapasiteettinsa mukaisen 

tehotuotannon jo noin 12-14 m/s tuulennopeuksilla, minkä jälkeen tuulen navakoituminen 

ei kasvata voimalan tuottaman tehon määrää (Stankovic et al. 2009, 72-73). Laskennassa 

tehokertoimeksi arvioidaan 1-1,5 MW:n turbiineille yllä olevan kuvan vihreää ja tätä 

suuremmille oranssia käyrää vastaava arvo kullakin tuulennopeudella. Arvioitu lavan pituus 

suhteessa tehokapasiteettiin on esitetty taulukossa 10 alla. 

 

Taulukko 10. Voimaloiden tehokapasiteetti suhteessa turbiinin lavan pituuteen. 

 

 

Tuulivoimalan tuottaman energian kustannuksia voidaan arvioida niin sanotulla LCOE-

mallilla, jossa kappaleessa 6.2.1 arvioidut voimalan investoinnin, käytön ja kunnossapidon 

kustannukset voimalan käyttöiän ajalta jaetaan kappaleessa 6.1.2 mallinnetulla 

energiantuotannolla käyttöiän ajalta. Sekä kustannusten että energiantuotannon laskemisessa 

on huomioitu aika-arvon aleneminen. Voimalan käyttöiäksi oletetaan 25 vuotta ja 

vuosittaiseksi korkokannaksi 5 %. (International Renewable Energy Agency 2018, 153-154) 

 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =  

∑
𝐼t + 𝐾t

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐸t

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

 

 LCOE = Energian tuotantokustannukset (Levelized cost of energy) 

[€/MWh] 

 

 𝐼t = Investointikustannukset vuonna t [€]  

 𝐾t = Käyttö- ja kunnossapitokustannukset vuonna t [€]  

 n = tuulivoimalan käyttöikä [a]  

 r =korkokanta   

 

P [MW] 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

d [m] 30 35 40 45 50 55 60
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5.2 Tuulivoimalan sähkönsiirto ja huolto 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain luvussa 77b § määrätään, että tuulivoimalaa suunnitellessa 

tekninen huolto ja sähkönsiirto täytyy olla mahdollista järjestää. Alle 250 MW:n suuruiset 

tuulipuistot voidaan useimmiten liittää 110 kV:n verkkoon ja sitä suuremmat kytketään 400 

kV:n verkkoon, joskin 100-250 MW:n suuruisten tuulivoima-alueiden teknistaloudelliset 

edellytykset liittyä 110 kV:n verkkoon tulee tarkistaa. Sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitää 

Fingrid Oyj ja sähkön jakelusta vastaavat suurilta osin alueelliset sähköyhtiöt, joiden kanssa 

uuden tuulivoimalan on hyvissä ajoin sovittava parhaasta mahdollisesta verkkoliitännän 

teknisestä toteutustavasta ja mahdollisesta kantaverkon vahvistamistarpeesta 

(Ympäristöministeriö 2016b, 58-59). Kuvassa 8 on esitetty valtiollisen sähkönsiirtoyhtiön 

Fingrid Oyj:n ja muiden sähkönsiirtoyhtiöiden siirtoverkko pääkaupunkiseudun alueella. 

Sinisellä viivalla kuvataan Fingridin 400 kilovoltin kantaverkkoa, yhtenäisellä punaisella 

viivalla 110 kilovoltin kantaverkkoa ja punaisella katkoviivalla 110 kilovoltin sähkön 

jakeluverkkoa, joka ei ole Fingridin omistuksessa vaan kuuluu kunnalliselle tai yksityiselle 

omistajalle (Fingrid 2018). 

 

 

Kuva 8. Sähkönsiirtoverkko pääkaupunkiseudulla: Fingridin 400 kV (sininen) ja 110 kV (punainen), muiden 

yhtiöiden 110 kV verkko (punainen katkoviiva). (Fingrid 2018) 
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Kantaverkkoon liittämiseen tarvitaan aina niin sanottu kytkinlaitos, kun tuulivoima-alueen 

nimellisteho on yli 25 MW tai 5-25 MW:n alueen verkkoon syötettävä oikosulkuvirta on yli 

1,2-kertainen voimalaitoksen nimellisvirtaan verrattuna. Tätä pienemmät voimalat voidaan 

kytkeä muuntajalla voimajohtoon joko haarajohdon tai sähköaseman kautta. Kytkinlaitos 

sisältää 20/110 kV:n jännitemuuntajan perustuksineen, suojaus- ja automaatiolaitteiston ja 

mahdollisesti 110 kV:n kojeiston laajennuksen. Jos kytkinlaitosta ei ole ennestään saatavilla, 

sen kustantaa sähkön tuottaja. Tämän lisäksi kantaverkkokytkentä vaatii jokaiselle 

voimalalle oman 20 kV:n jännitelähtökojeistonsa sekä sisäistä sähkönsiirtoa varten 20 kV:n 

ja kytkinlaitosyhteyttä varten 110 kV:n maakaapelia. (Fingrid 2016) 

 

Pienet, hajautetut tuulivoimalat tai tuulivoima-alueet voidaan kantaverkon sijaan liittää 

keskijännitteiseen, tyypillisesti 20 kV:n jakeluverkkoon. Fingridin julkaiseman kantaverkon 

liittymisoppaan mukaan verkkoliitännät käsitellään voimalakohtaisesti eikä jakeluverkkoon 

liitettävän tuulivoima-alueen tehoylärajalle ole absoluuttista arvoa, joskin tyypillisesti alle 

15 MW:n tuulipuistot ovat kustannustehokkaampaa liittää jakeluverkkoon (Fingrid 2016). 

Tällöin uuden 20/110 kV:n jännitemuuntajan rakennuttamistarvetta ei ole, jos tuulivoimala 

yhdistetään jakeluverkkoon omalla 20 kV:n jännitelähdöllään, mikä vaatii, että 

sähköasemalla on 20 kV:n kojeisto kullekin tuulivoimalalle. Lähellä sähköaseman 

jännitemuuntajaa suoraan jakeluverkkoon voidaan liittää suurempi määrä tuulivoimatehoa 

kuin kauempana muuntajasta. Tuulivoimalan luoma pienjännitteinen, esimerkiksi 0,4 kV, 

sähkö muutetaan 20 kV:n keskijännitteeseen voimalan sisäisellä muuntajalla, jonka 

oletetaan sisältyvän suoraan laiteinvestointiin. (Motiva 2012, 19)  

 

Tarvittavan maa- ja vesistökaapelin materiaaliksi on arvioitu kupari ja sen poikkipinta-ala 

määräytyy materiaalin lisäksi siihen kytketyn tehon, jännitteen sekä johtimen pituuden 

perusteella yhtälössä 7 esitetyn mukaisesti.  

 

 
𝐴 =

𝑃 ∗ 𝜌𝐶𝑢 ∗ 𝑙

𝑈2
 

(7) 

, missä 𝐴 = kaapelin poikkipinta-ala [mm2]  

 𝜌𝐶𝑢 = kuparin resistiivisyys 20 °C lämpötilassa = 0,0168*10−6 Ωm  
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Sähkönsiirron lisäksi on varmistettava, että tuulivoimalan huolto on mahdollista toteuttaa 

ja siihen tarvittava infrastruktuuri on olemassa (Ympäristöministeriö 2016b, 28). 

Maatuulivoimalan osalta tämä käytännössä tarkoittaa tieyhteyttä ja merituulivoimalla 

vesiyhteyttä voimalan juurelle. Myös ulkoisen tieyhteyden rakennuttaminen on 

tuulivoiman tuottajan vastuulla, jos sitä ei jo ole olemassa. Tuulivoimalan perustukset 

voidaan kiinnittää maaperään joko paaluttamalla tai ankkuroimalla. Ympäristöministeriön 

tuulivoimaohjeistuksessa mainitaan, että pehmeässä maaperässä tuulivoimala on 

rakennettava paalutettavalle laatalle, joka kiinnitetään syvälle maaperään. Merellä voimala 

voidaan joko paaluttaa tai asentaa laajaan kasuuniperustukseen. Ehjässä kalliomaaperässä 

voimala voidaan laattaperustuksen lisäksi myös ankkuroida kallioon, mikä vie laattaa 

vähemmän pinta-alaa ja tarkoittaa täten vähemmän maanrakennustöitä ja niihin liittyviä 

kustannuksia perustusten rakennusvaiheessa. (Ympäristöministeriö 2016b, 15)  

 𝑃 = kytkettävä tehokapasiteetti [W]  

 𝑙 = johtimen (kaapelin) pituus [m]  

 𝑈 = jännite [V]  
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6 TUULIVOIMAN TUOTANTOALUEEN VALINTA 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on määritellä case-alue pääkaupunkiseudulta etsimällä 

edellisissä kappaleissa mainittujen ohjeistusten mukaisesti sen maa-alueelta rajoittavia 

tekijöitä tuulivoimarakentamiselle. Kappaleessa kuvaillaan pääkaupunkiseudun asutusta ja 

muita tuulivoimarakentamisen luvanvaraisuuden kannalta oleelliset tekijät, kuten 

rakentamiselta rauhoitetut alueet ja liikenne. Lopulta pääkaupunkiseudun alueelta 

määritellään case-alue rajaamalla alueelta sijainnit, joissa tuulivoimarakentaminen on 

rajoitusten puitteissa mahdollista. 

 

6.1 Pääkaupunkiseudun asutuksen sijoittuminen 

 

Muuhun Suomeen verrattuna case-aluetta eli pääkaupunkiseutua leimaava ominaispiirre on 

sen huomattavasti tiheämpi asutus. Tämä korostuu erityisesti Helsingin kaupungin alueella, 

mutta myös Espoon ja Vantaan eteläosissa sekä liikenteen valtaväylien 

läheisyydessä. Alueen asukkaista 99,7 % asuu taajama-alueella, ja sen asukastiheys on 

Suomen keskiarvoon verrattuna noin 83-kertainen ja Helsingissä yli 160-kertainen 

(Tilastokeskus 2018a). Alla oleva taulukko 11 esittää pääkaupunkiseudun 

kuntien avaintietoja.  

  
Taulukko 11. Pääkaupunkiseudun avaintietoja. (Tilastokeskus 2018a; Maanmittauslaitos 2018) 

  

 

Suuri asukastiheys tuo haasteita tuulivoimarakentamiseen. Se rajaa merkittävästi 

käytettävissä olevaa pinta-alaa, jolle tuulivoimarakentaminen voi sijoittua. Lisäksi suuri 

ihmismäärä saattaa tarkoittaa myös, sitä että suuri osa alueista, jotka eivät ole asuinkäytössä, 

ovat jossain muussa ihmisperäisessä käyttötarkoituksessa, kuten virkistysalueena. Tämän 

myötä niiden etäisyyttä tuulivoimalaan on saatettu myös rajoittaa ulkomelutason perusteella. 

Tässä kappaleessa pohditaan, millaisen toimintaympäristön pääkaupunkiseudun tiheä asutus 

ja muut ihmisen käyttämät alueet luovat mahdolliselle tuulivoimarakentamiselle.  

Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Pk-seutu yht.

Väkiluku 643272 279044 223027 9624 1154967

Maapinta-ala [km^2] 214,5 312,29 238,37 5,89 771,05

Asukastiheys 2998,94 893,54 935,63 1633,96 1497,91

Taajama-aste [%] 100 99,5 99,7 100 99,7 %
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Kuten taulukossa 11 mainitaan, pääkaupunkiseudun asutus on pääosin ja Helsingin 

kokonaan keskittynyt taajama-alueelle. Tämä tarkoittaa vähintään 200 ihmisen 

asukaskeskittymää, jossa asuntojen välillä on maksimissaan 200 metrin etäisyys toisistaan 

(Tilastokeskus 2018a). Taajaman määritelmä ei siis aina tarkoita, että koko kaupungin pinta-

ala koostuisi kaupunkimaisesta alueesta, mutta haja-asutusalueita ei käytännössä ole 

lainkaan. Pääkaupunkiseudun alueelle, myös Helsinkiin, sisältyy myös paljon muunlaista 

maankäyttöä, kuten puistoalueita, teollisuutta ja metsää. Asutuksen tihein alue on Helsingin 

kantakaupunki, josta asutus levittäytyy melko tasaisesti kaikkiin ilmansuuntiin paitsi 

etelään, jossa ei muutamia saaria lukuun ottamatta ole maa-alueita. Kuten mainittua, suuri 

osa pääkaupunkiseudun asutuksesta on keskittynyt liikenteen valtaväylien varrelle. Näitä 

ovat esimerkiksi tieliikenneväylät, kuten Helsingin kehätiet sekä moottoritiet länteen, itään 

ja pohjoiseen, sekä rautatiet länteen ja pohjoiseen. Pääkaupunkiseudun asutuksen sijainti 

kartalla on esitetty alapuolella kuvassa 9 punaisella ja palveluiden sekä teollisuuden 

käyttämät alueet violetilla. (Suomen Ympäristökeskus ry 2012) 

 

 

Kuva 9. Pääkaupunkiseudun eteläosan maanpeite. Asuinrakennukset punaisella ja palveluiden sekä 

teollisuuden alueet violetilla. (Suomen Ympäristökeskus ry 2012) 

 

Kuten kuva 9 osoittaa, useat pääkaupunkiseudun tiheimmin rakennetuista alueista sijaitsevat 

rannikkoalueilla, ja alueen eteläosa on pohjoisosaa tiheämmin rakennettu. Lisäksi osa 
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asutuskäyttöön rakentamattomasta rannikkoalueesta kaavoitettu muihin tarkoituksiin. 

Käytännössä pääkaupunkiseudun rannikkoalueesta täysin rakentamatonta on vain 

ulkosaaristo, joskin esimerkiksi Vuosaaren, Santahaminan ja Espoon Suvisaariston alueet 

eivät ole yhtä tiheästi rakennettuja kuin muu pääkaupunkiseudun rannikkoalue. Mantereelle 

sijoitetun tuulivoimarakentamisen kannalta tämä on rajoittava tekijä, sillä rannikkoalueiden 

tuuliolosuhteet ovat yleisesti sisämaata otollisemmat. Sisämaassa merkittävimpiä 

rakentamattomia alueita ovat Helsingin ja Espoon keskuspuistot, Espoon ja Vantaan 

pohjoisosat yksittäisiä asuinalueita lukuun ottamatta sekä pääosin Helsingin ja Vantaan 

itäisimmät osat, kuten Östersundom. (Suomen Ympäristökeskus ry 2012) 

 

Pääkaupunkiseudulla on myös alueita, joille ollaan laatimassa uutta käyttötarkoitusta 

yleiskaavassa tai asemakaavaa, ja ne sen vuoksi määrätty rakennuskieltoon. Osa näistä 

rakennuskielloista päättyy jo vuoden 2019 aikana, mutta pisimmillään kaavoituksesta 

johtuvat kiellot jatkuvat jopa vuoteen 2023 saakka. Suurimmat rakennuskieltoalueet 

pääkaupunkiseudulla ovat Helsingin itäisin kaupunginosa Östersundom lähes 

kokonaisuudessaan, Helsingin kantakaupungin alue sekä Espoonkartanon alue läntisessä 

Espoossa (Helsingin kaupunki 2018; Espoon kaupunki 2018b). Rakennuskieltoalueet 

Pääkaupunkiseudulla on esitetty kartalla alla kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10. Pääkaupunkiseudun rakennuskieltoalueet asema- tai yleiskaavan laatimiseksi. (Helsingin kaupunki 

2018; Espoon kaupunki 2018b; Vantaan kaupunki 2018) 
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6.2 Muut tuulivoimarakentamisen rajoitteet Pääkaupunkiseudulla 

 

Tuulivoimarakentaminen ei ole mahdollista kansallispuistojen lisäksi 

luonnonsuojelualueilla, valtakunnallisesti merkittävissä rakennetuissa 

kulttuuriympäristöissä ja maisema-alueilla sekä kansainvälisesti tärkeillä linnuston IBA-

alueilla (Ympäristöministeriö 2016b, 17). Tämän lisäksi sen vaikutuksia tulee arvioida 

tapauskohtaisesti Natura 2000-alueilla, maakunnallisesti merkittävissä rakennetuissa 

kulttuuriympäristöissä ja maisema-alueilla sekä valtakunnallisesti arvokkailla geologisilla 

muodostumilla. Kuva 11 esittää Pääkaupunkiseudun kansallispuistojen, 

luonnonsuojelualueiden, valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 

kulttuuriympäristöjen, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden, 

luonnonsuojelualueiden sekä kansainvälisten IBA-alueiden sijainnit kartalla. 

 

 

Kuva 11. Sipoonkorven ja Nuuksion kansallispuistot (oranssi), luonnonsuojelualueet (vaalean ja tumman 

vihreä), valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (ruskea), valtakunnallisesti arvokkaat 

maisema-alueet (punainen) sekä kansainväliset linnuston IBA-alueet (violetti). (Suomen Ympäristökeskus ry 

2014; Suomen Ympäristökeskus ry 2017; Birdlife International 2018; Museovirasto 2018) 

 

Asutuksen ja luontokohteiden lisäksi tuulivoimarakentamista pinta-alaltaan merkittävimmin 

rajoittavat tekijät ovat lentokenttien ja Vantaan säätutkan rajoittamat suoja-alueet. 
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Kappaleessa 4.2 kuvaillun tuulivoimarakentaminen ei ole mahdollista viiden kilometrin 

säteelle säätutkasta, ja sen vaikutukset on tutkittava 20 kilometrin säteellä tutkasta 

(Ympäristöministeriö 2016b, 100-101). Kaikkien rakenteiden, myös tuulivoimaloiden, 

korkeutta lentokentän läheisyydessä rajoitetaan lentokenttäkohtaisesti korkeusrajoituksella 

sekä lentoestepinnoilla, jotka lasketaan merenpinnan tasolta ja laskevat lähestyttäessä 

kiitorataa (ANS Finland 2018b). Pääkaupunkiseudulla on toiminnassa kaksi lentokenttää: 

Helsinki-Vantaan ja Malmin lentoasemat. Helsingin kaupungin vuonna 2016 hyväksytyssä 

yleiskaavassa Malmin lentokenttä on kaavoitettu asutusalueeksi, joten sen läsnäolo ei 

aiheuta rajoituksia tuulivoimarakentamisella (Helsingin kaupunki 2016). Kuvassa 12 on 

esitetty Vantaan säätutkan sijainti ja sen ympärillä oleva, säteeltään viiden kilometrin 

suuruinen alue, jolla tuulivoimarakentaminen ei ole mahdollista. Tämän lisäksi kuva 12 

sisältää Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoradat ja lentoaseman ympärillä sijaitsevat 

korkeusrajoitusalueet.  

 

 

Kuva 12. Vantaan säätutkan suoja-alue (punainen ympyrä), Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoradat (punaiset 

viivat), lentoestepintojen alue (keltainen) sekä pääkaupunkiseudun lentoliikenteen aiheuttama 

korkeusrajoitusalue (vihreällä). (ANS Finland 2018a; Ilmatieteen laitos 2018) 
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Yllä kuvassa 12 vihreällä näkyvä alue on korkeusrajoitettu siten, että sen alueelle 

rakennettavien rakennelmien enimmäiskorkeus merenpinnan tasolta mitattuna on 248 

metriä. Kuvassa keltaisella näkyvällä, lähimpänä lentokenttää sijaitsevalla alueella ei ole 

vakiintunutta korkeusrajoitusta, vaan se sisältää edellä mainittuja, kaltevia ja lentokenttää 

lähestyttäessä madaltuvia lentoestepintoja. Helsinki-Vantaan lentoasema sisältää kolme 

kiitorataa, joista kaikilla on päivittäisiä lentokoneiden nousuja ja laskuja kummastakin 

kiitoradan päästä, joskin poikittaisen kiitoradan 2 pääasiallinen tarkoitus on laskeutuminen 

ja radan 3 nouseminen. (Finavia 2017, 21)  

 

Lentoestepinnat ovat ilmailumääräys AGA M3-6:n mukaan kunkin kiitoradan keskikohdasta 

mitattuna säteeltään 6 kilometriä levyisiä kiitoradan sivulle ja 15 kilometriä pitkiä kiitoradan 

päästä mitattuna. Koska kaikkia kiitoratoja käytetään sekä nousuun että laskuun, Helsinki-

Vantaan lentoaseman lentoestepinnat on mallinnettava leveämpien, laskeutumiseen 

käytettävien lähestymispintojen mukaan. Pintojen leveys kiitoradan päässä on 300 metriä, 

joka levenee 15 kilometrin aikana 15 % pinnan pituudesta kummaltakin puoleltaan. 

Levenemä on siis yhteensä 4500 metriä, joten lähestymispinnan leveys on 4800 metriä, kun 

siihen on lisätty alkuperäinen pinnan leveys. Alla kuvassa 13 on esitetty nämä 

lähestymispinnat kaksiulotteisessa karttakuvassa. (Ilmailulaitos 2000, 21) 

 

 

Kuva 13. Helsinki-Vantaan lentoaseman lähestymispinnat (vihreällä). (Ilmailulaitos 2000, 21) 
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Pääkaupunkiseudun merkittävät maantie-, rautatie- ja vesiväylät on esitetty ilman 

suojaetäisyyksien mallinnusta alla kuvassa 14. Riittävän suojaetäisyyden liikenneväylään 

tutkitaan tapauskohtaisesti, kun tuulivoimatuotannolle mahdolliset alueet on ensin 

mallinnettu 

 

 

Kuva 14. Pääkaupunkiseudun maan- (punainen) ja rautatieverkosto (musta) sekä tärkeimmät laivaväylät 

(violetti). (Liikennevirasto 2014; Liikennevirasto 2016) 

 

Tuulivoimarakentaminen Puolustusvoimille kuuluville alueille, kuten varuskunta-, varikko-

, harjoitus-, suoja- ja ampuma-alueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä ei ole 

ympäristöministeriön tuulivoimaohjeistuksen mukaan mahdollista (Ympäristöministeriö 

2016b, 96). Helsingin kaupungin uudessa, vuonna 2016 hyväksytyssä yleiskaavassa 

Puolustusvoimille kuuluvia alueita pääkaupunkiseudulla ovat Santahaminan 

varuskuntakäytössä oleva saari sekä pienempiä, sen edustalla sijaitsevia saaria Helsingissä 

(Helsingin kaupunki 2016). Espoon yleiskaavassa Puolustusvoimille osoitettu alue on 

Miessaari ja sen edustan vesistöalue (Espoon kaupunki 2010). Puolustusvoimien alueet 

pääkaupunkiseudun saaristossa on esitetty kartalla kuvassa 15 alla. 
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Kuva 15. Puolustusvoimien alueet pääkaupunkiseudulla punaisella (Helsingin kaupunki 2018; Espoon 

kaupunki 2010) 

 

Valtioneuvoston tuulivoimameluasetuksessa asetetut ulkomelutason ohjearvot koskevat 

myös virkistysalueita. Ympäristöministeriön tuulivoimaohjeistuksen mukaan virkistysalueet 

ovat kaavoituksessa virkistyskäyttöön osoitettuja alueita, virkistyskäytölle tärkeitä 

luonnonsuojelualueita tai yleisessä käytössä olevia virkistysalueita. Kaavoituksessa 

osoitettuja virkistysalueita voivat olla esimerkiksi puistot, retkeilyalueet, uimarannat, 

urheilu- ja virkistyspalveluiden alueet tai lähivirkistys- ja virkistysalueeksi yleiskaavassa 

merkityt alueet. Pääkaupunkiseudulla näitä ovat esimerkiksi Helsingin ja Espoon 

keskuspuistot ja golfkentät. Ulkomelutason raja virkistysalueille on päivisin 45 dB, mutta 

yöaikaan melutasoa ei ole rajoitettu. Luonnonsuojelualueiden osalta raja-arvot koskevat 

virkistysalueista vain kansallispuistoja tai sellaisia luonnonsuojelualueita, jotka on 

määritelty yleiselle virkistyskäytölle erityisen tärkeäksi (Ympäristöministeriö 2016b, 79). 

Alla kuvassa 16 on esitetty pääkaupunkiseudun virkistysalueiksi luokiteltavien 

kaupunkipuistojen sijainnit punaisella, urheiluvirkistysalueiden paikat vihreällä sekä 

hautausmaa-alueet keltaisella. 
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Kuva 16. Pääkaupunkiseudun puistot (punainen), urheiluvirkistysalueet (vihreä) ja hautausmaat (keltainen). 

 

6.3 Tuulivoimarakentamiselle mahdollisten alueiden osoittaminen 

 

Tässä kappaleessa on koottu case-alueelta edellisissä kappaleissa tuulivoimarakentamiselta 

rajatut alueet, ja vastaavasti tämän perusteella osoitettu kartalta sijainnit, joilla teollisen 

kokoluokan tuulivoimarakentaminen voisi olla mahdollista. On huomattava, että alueella, 

jolla rakentaminen on osoitettu lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen puitteissa 

mahdolliseksi, se saattaa silti olla YVA-menettelyn varaista tai osoittautua taloudellisesti 

kannattamattomaksi. Kappaleessa arvioidaan tämän jälkeen, mitkä näistä alueista voisivat 

olla teknistaloudellisesti kannattavia, ja tämän perusteella mallintaa tulevissa kappaleissa 

kyseisten alueiden tuuliolosuhteet. Tämän lisäksi mallinnetun alueen pinta-alan perusteella 

määritellään, kuinka montaa voimalaa puisto voi sisältää. Useamman kuin yhden voimalan 

tuulipuistossa sopivana sääntönä voimaloiden väliselle etäisyydelle toisistaan pidetään 400-

1000 metrin tasaista välimatkaa (Ympäristöministeriö 2016b, 15). 

 

Kappaleessa 6.2 koottujen tuulivoimarakentamiselta rajoitettujen alueiden paikat 

pääkaupunkiseudun pohjoisosassa on esitetty punaisella alla kuvassa 17 ja eteläosassa 

kuvassa 18. Natura 2000 -alueet, joilla tuulivoimarakentamisen rajoittaminen arvioidaan 

tapauskohtaisesti, on esitetty kuvissa violetilla. Kuvissa ei ole mallinnettu maantie- ja 
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rataliikenteen välisiä suojaetäisyyksiä mahdolliseen tuulivoimalaan, eikä meluperäistä 

suojaetäisyyttä asutukseen, muihin ihmisten käyttämiin vapaa-ajan kohteisiin tai 

luontokohteisiin. Näiden selvittäminen sekä esimerkiksi maisemavaikutusten arviointi 

toteutetaan tapauskohtaisesti, kun tuulivoimarakentamiselle soveltuvat sijainnit on ensin 

määritetty. Kuvassa 17 on esitetty myös Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoradat, mutta 

kuvista puuttuvat lentoestepinnat, sillä ne eivät suoranaisesti estä tuulivoimalan rakentamista 

vaan vain rajoittavat sen korkeutta. 

 

 

Kuva 17. Kooste tuulivoimarakentamiselta rajoitetuista alueista pääkaupunkiseudun pohjoisosassa. 

 

 

Kuva 18. Kooste tuulivoimarakentamiselta rajoitetuista alueista pääkaupunkiseudun eteläosassa. 

 

Kuvien 17 ja 18 perusteella valtaosa pääkaupunkiseudun maapinta-alasta ei sovellu teollisen 

kokoluokan tuulivoimarakentamiselle. Suurin syy tähän on tiheä asutus ja muu maa-alan 
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käyttö ihmisen tarkoituksiin, kuten virkistyskäyttöön. Myös luonnon, rakennetun 

kulttuuriympäristön ja maiseman suojelualueet vievät pääkaupunkiseudulla suuren osuuden 

maapinta-alasta. Yllä olevissa kuvissa 17 ja 18 erottuvimmat tuulivoimarakentamiselle 

viranomaisohjeistuksen ja lainsäädännön perusteella mahdolliset maa-alueet ovat Helsingin 

itäosassa sijaitseva Vuosaaren satama ja sen lähialueet, Espoon läntisin osa, erityisesti 

Ämmässuon jätteenkäsittelyalueen ympäristö sekä mahdollisesti tietyt alueet sen 

pohjoisosassa. Myös Ämmässuon välittömässä läheisyydellä Valtatie 1:n pohjoispuolella 

sijaitseva alue saattaa soveltua tuulivoimarakentamiseen.  Vantaalla rakentamista rajoittavat 

merkittävästi säätutka sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoestepinnat, jotka kieltävät 

rakentamisen suurelta alueelta kokonaan tai rajoittavat mahdollisen voimalan 

kokonaiskorkeutta merkittävästi aivan kunnan itäisimpiä ja pohjoisimpia alueita lukuun 

ottamatta. Muilla pääkaupunkiseudun suuremmilla teollisuus- ja satama-alueilla 

rakentamisen esteeksi nousee joko asutuksen hyvin läheinen sijainti tai lentoasema.  

 

Aivan Espoon ja Vantaan pohjoisosissa olevilla alueilla tuulivoimarakentaminen voisi olla 

periaatteessa mahdollista, mutta näiden alueiden kokonaispinta-ala ja tämän myötä myös 

tuulipuiston kokonaisteho jäisi melko pieneksi. Muuta pääkaupunkiseutua harvemmin 

asutettuna seutuna se ei myöskään tarjoaisi samassa mittakaavassa kaupunkialueen 

tuulivoimarakentamisen merkittäviä hyötyjä, kuten sähköverkkokytkennän helppoutta tai 

tarvittavan uuden infrastruktuurin vähäistä määrää. Todennäköisesti maisemaltaan ja 

tuuliresursseiltaan Espoon ja Vantaan pohjoisosien kanssa samankaltaiset 

pääkaupunkiseudun ympäryskunnat, joissa tuulivoimarakentamista rajoittavia tekijöitä on 

vähemmän, olisivat kustannustehokkaampia sijainteja tuulivoimalle. Helsingin ja Espoon 

sisäsaaristoalueet ovat pitkälti asutettuja tai määritelty esimerkiksi merkittäväksi 

rakennetuksi ympäristöksi, ulkosaaristossa sen sijaan pääasiallinen tuulivoimarakentamista 

rajoittava tekijä on linnuston suojelu. Merituulivoiman rakentaminen Helsingin edustalle voi 

kuitenkin olla tietyille alueille viranomaisohjeistuksen perusteella mahdollista.  

 

Vuosaaren ja Ämmässuon kaltaisilla pienpiirteisillä alueilla tuulivoimarakentamista 

arvioidaan yleensä asemakaavan avulla, kun vastaavasti yleiskaavaa tarkastellaan 

suurpiirteisemmillä alueilla, kuten merellä. Teollisuus- ja satama-alueina niiden huolto- ja 

sähkönsiirtoyhteydet ovat lähtökohtaisesti haja-asutusalueita paremmat, joskin niiden 
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tuulivoimasuunnittelussa on otettava haja-asutusalueita enemmän ympäröiviä toimijoita 

huomioon. Lisäksi tuulivoimalan melu saattaa osin peittyä taustameluun ja tuulivoimaloiden 

voidaan olettaa näillä alueilla erottuvan heikommin ympäristöstään, mikä voi vähentää 

maisemavaikutuksia (Ympäristöministeriö 2016b, 73, 116). 

 

Kuva 19 kokoaa pääkaupunkiseudun kartalta alueet, jotka on edellä mainitusti todettu 

lainsäädännöllisesti, viranomaisohjeistuksen puitteissa ja ympäröivän maankäyttönsä 

puolesta tuulivoimarakentamiselle sopiviksi.  

 

 

Kuva 19. Tuulivoimalle ympäristöministeriön tuulivoimaohjeistuksen perusteella soveltuvat maa- (vihreä) ja 

merialueet (punainen). 
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7 KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI TUOTANTOALUEILLA 

 

Tässä kappaleessa arvioidaan tuulivoimarakentamisen kannattavuutta kappaleessa 6.3 

osoitetuilla tuotantoalueille, joilla teollisen kokoluokan tuulivoimarakentaminen voisi olla 

lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen puitteissa mahdollista. Kappaleessa mitoitetaan 

valituille tuotantoalueille tuulivoimahanke, arvioidaan alueiden tuuliolosuhteita ja sen 

perusteella lasketaan tuulivoimalan energiantuotanto. Seuraavaksi pohditaan 

mahdollisuuksia sähkön siirtokytkennän ja huollon järjestämiseen tuotantoalueilla. Tämän 

jälkeen mitoitetun tuulivoimahankkeen kannattavuutta arvioidaan taloudellisesti laskemalla 

sen elinkaaren aikaiset tuotantokustannukset ja arvioimalla sille parasta mahdollista 

liiketoimintamallia. Lopuksi arvioidaan tuotannon aiheuttamia melu-, maisema- ja 

välkevaikutuksia sekä mahdollisia vaikutuksia luontoon. 

 

7.1 Voimalapisteiden osoittaminen tuotantoalueilla 

 

Vuosaaren satama-alue on pinta-alaltaan noin kolmen neliökilometrin laajuinen alue, jonka 

pituus on enimmillään 2,5 kilometriä. Alueen pohjoispuolella sijaitsee niin kutsuttu 

Vuosaarenhuippu, joka on korkeimmillaan 60-metrinen, ihmistoiminnan aikaansaama 

maantäyttöalue, jonka kokonaispinta-ala on noin 0,35 neliökilometriä. Jos tuulivoimaloiden 

välisenä minimietäisyytenä käytetään ympäristöministeriön tuulivoimaohjeistuksessa 

mainitun perusteella noin 500 metrin matkaa, Vuosaarenhuipulle voitaisiin todennäköisesti 

sovittaa vain yksi tuulivoimala, sillä toisen voimalan sijoittaminen ohjaisi tuotannon hyvin 

lähelle sähkön siirtoverkkoa tai rautatietä. Vuosaaren satama-alue on pinta-alaltaan 

maantäyttöaluetta suurempi, ja alueella harjoitettava teollinen toiminta lieventää 

tuulivoimaloiden melu- ja maisemavaikutuksia mukauttamalla ne ympäristöönsä. Lisäksi 

tuulivoimalalle maankäyttö- ja rakennuslain mukaan määrätyn huollon ja sähkönsiirron 

järjestäminen olisi helppoa, sillä alueella sijaitsee jo sähköasema ja lämpövoimalaitos sekä 

runsaasti muuta teollisuutta. Tämän myötä optimaalisesti sijoitettuna alueelle voisi olla 

mahdollista sijoittaa 2-3 tuulivoimalaa. Pinta-alan ja ympäröivän toiminnan puolesta 

satama-alueen eteläisimmän osan laitureille voitaisiin sijoittaa kaksi tuulivoimalaa. Kuva 20 

alla esittää Vuosaaren sataman ja huipun maankäytölliset tarkoitukset ja potentiaalisia 

sijainteja tuulivoimaloille (Port of Helsinki 2018). 
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Kuva 20. Vuosaaren sataman ja huipun maankäyttö (satama keltaisella, yritystoiminnan alue vihreällä, 

täyttömäki ruskealla, yhteiskunnallisen huollon alue punaisella). Potentiaalisia tuulivoimaloiden sijainteja 

mustalla. (Port of Helsinki 2018)  

 

Helsingin vuonna 2016 hyväksytyssä yleiskaavassa Vuosaarenhuippu on merkitty virkistys- 

ja viheralueeksi, joten lähtökohtaisesti sen luonne luonto- ja ulkoiluympäristönä pyritään 

säilyttämään (Helsingin kaupunki 2016).  Lähes välittömästi huipun pohjoispuolella sijaitsee 

Natura-alue, joka sisältää myös Mustavuoren ja Porvarinlahden luonnonsuojelualueet 

(Suomen Ympäristökeskus ry 2014). Täyttömäen korkeimman huipun etäisyydet 

lainsäädännön tai ympäristöministeriön tuulivoimaohjeistuksen mukaan melu- tai 

suojaetäisyysrajoitteisiin kohteisiin on esitetty alla taulukossa 12. 

 

Taulukko 12. Etäisyydet Vuosaaren täyttömäen huipulta läheisiin kohteisiin. (Esri 2018) 

 

 

Sataman laiturien alue on osoitettu kokonaisuudessaan asemakaavassa kunnallisessa 

käytössä olevaksi satama-alueeksi (Helsingin kaupunki 2018). Liikenneviraston 

suosittelemat suojaetäisyydet tuulivoimaloiden ja liikenneväylien välillä eivät koske satama-

Täyttömäki Rautatie Asutus Sähkön siirtolinja Natura-alue Virkistysalue

Etäisyys [m] 220 800 650 400 0

Ilmansuunta Itä Lounas Länsi Pohjoinen
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alueelle sijoitettuja voimaloita (Liikennevirasto 2012, 7). Alueilla on paljon teollista 

toimintaa, joten mahdollisten tuulivoimaloiden sijoittaminen tulisi toteuttaa siten, ettei se 

estä esimerkiksi satamanostureiden toimintaa. Sataman etäisyydet tuulivoimaohjeistuksessa 

osoitettuihin kohteisiin on esitetty alla taulukossa 13. 

 

Taulukko 13. Etäisyydet Vuosaaren sataman laiturialueelta läheisiin kohteisiin. (Esri 2018) 

 

 

Alue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoratojen lähestymissektoreiden 

ulkopuolella, mutta lentoaseman rakentamiskorkeusrajoitukset rajoittavat satama-alueen 

laiturille rakennettavan tuulivoimalan korkeutta hieman, sillä maksimaalinen rakennelman 

korkeus Vuosaaren satama-alueella on 248 metriä (ANS Finland 2018b). Koska alue 

sijaitsee lähes merenpinnan tasolla, lentoasema ei tulisi rajoittamaan mahdollisen 

tuulivoimalan kokonaiskorkeutta käytännössä lainkaan. Alue sijaitsee kuitenkin alle 20 

kilometrin päässä Vantaan säätutkasta, joten sen tutkavaikutus on arvioitava. Lisäksi 

voimala tarvitsisi Puolustusvoimien luvan rakentamiselleen, sillä se on yli 50 metriä korkea 

rakennelma (Puolustusvoimat 2018). 

 

Vaikka Vuosaaren täyttömäen huipun tuotantopotentiaali ympäristöään korkeampana 

kohtana on hyvä, sen tuulivoimarakentamista vaikeuttavat tai rajoittavat kuitenkin sen yleis- 

ja asemakaavassa määritelty virkistys- ja maisemointikäyttötarkoitus, läheiset luontokohteet 

sekä lentoaseman korkeusrajoitusalue. Rakentaminen huipulle eli oikeusvaikutteisessa 

kaavassa osoitetulle virkistysalueelle olisi ympäristöministeriön tuulivoimaohjeistuksen 

vastaista, ja aiheuttaisi myös Valtioneuvoston tuulivoimameluasetuksessa esitettyjen 

ulkomelutason raja-arvojen rikkomisen (Ympäristöministeriö 2016b, 77-79). Meluasetusta 

rikkova tuulivoimarakentaminen rakentaminen kaavoituksessa osoitetulle virkistysalueelle 

ei todennäköisesti saisi ympäristölupaa, ja rakentaminen vaatisi muutoksenhakua alueen 

asemakaavaan. Merenpinnasta laskettava 248 metrin rakennettava maksimikorkeus 

tarkoittaisi lähes 65-metrisellä huipulla mahdollisen tuulivoimalan 

enimmäiskokonaiskorkeudeksi 183 metriä (ANS Finland 2018b). Teollisen kokoluokan 

tuulivoimalalla tämä voisi tarkoittaa tornin enimmäiskorkeudeksi esimerkiksi 100-120 

Satama-alue Asutus Virkistysalue Luonnonsuojelualue

Etäisyys [m] 1400-1700 500-800 600-900

Ilmansuunta Länsi Länsi-lounas Koillinen
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metriä ja turbiinin lapojen säteeksi noin 50-60 metriä. On kuitenkin muistettava, että vaikka 

voimala ei rikkoisi korkeusrajoituspintaa, sen rakentaminen vaatii silti lentoesteluvan.  

 

Valtatie 1:n eteläpuolella Espoon länsiosassa ja osittain Kirkkonummen puolella sijaitseva 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus on hieman yli 2 neliökilometrin laajuinen alue. Kuten 

kappaleessa 5.3 on mainittu, sen käyttötarkoitus on Espoon pohjoisosien yleiskaavassa 

osoitettu kaatopaikkakäytön lisäksi osittain teollisuuden ja yhteiskunnallisen huollon 

tarpeisiin. Pieni, Kirkkonummen kunnan alueelle ulottuva osa jätteenkäsittelykeskusta on 

niin ikään osoitettu kaatopaikka-alueeksi. Jätteenkäsittelykeskuksen pohjoispuolinen alue 

sisältää Kolmperänrannan alueen asemakaavan, joka koostuu Kolmperän järven rannassa 

olevasta pienestä asutusalueesta sekä sen itäpuolella sijaitsevista virkistys- ja 

luonnonsuojelualueista. Tämän itäpuolella sijaitseva Kolmperän teollisuusalue on osoitettu 

yleiskaavassa ainoastaan teollisuus- ja varastointikäyttöön (Espoon kaupunki 1996). 

Jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikka-alueeksi kaavoitetun alueen itä- ja eteläpuolella 

sijaitsevat alueet on osoitettu yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, joiden 

alueella tuulivoimarakentaminen on mahdollista, mutta yleiskaavassa osoitetun 

maankäyttötarkoituksen vastaisena rakentamisena se vaatii maankäyttö- ja rakennuslain 

luvun 128 § mukaisesti maisematyöluvan (Espoon kaupunki 2010; Finlex 1999, 128 §). 

Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksen Kirkkonummen puoleisen länsiosan länsipuolella 

sijaitsee myös laaja virkistysalue, johon sovelletaan 45 dB:n ulkomelutason rajaa päivisin, 

jos kaavoitukseen ei haeta muutosta (Kirkkonummen kunta 2018). Kuva 21 alla esittää 

Ämmässuon maankäyttöalueita ja mahdollisia sijoituspaikkoja tuulivoimarakentamiselle. 

(Espoon kaupunki 2017, 4-5) 

 



81 

 

 

Kuva 21. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueen maankäyttö ja mahdolliset tuulivoimalan paikat. 

Sinisellä teollisuus- ja varastointi alue; vihreällä maantäyttöalueet, joissa läjitys on lopetettu; keltaisella 

jätteenkäsittely- ja kiertotalousalue; punaisella nykyiset ja harmaalla suunnitellut alueet, joilla on murskaus-, 

läjitys- ja louhintatoimintaa. 

 

Valtatie 1:n pohjoispuolinen alue on merkitty edelleen voimassa olevassa, vuonna 1996 

hyväksytyssä Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I:ssä selvitysalueeksi. Vuoteen 2018 

mennessä aluetta ei ollut asemakaavoitettu, mutta vielä hyväksymättömässä, 

luonnosvaiheessa olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa se on kaavoitettu 

keskustatoimintojen sekä asutuksen käyttöön tarkoitetuksi alueeksi. Tämän toteutuminen 

tekisi teollisen kokoluokan tuulivoimarakentamisesta alueella mahdotonta. Espoon pohjois- 

ja keskiosien yleiskaavaluonnoksessa valtatie 1:n eteläpuolisen Ämmässuon alueen 

käyttötarkoitus ei muuttuisi merkittävästi; alueen länsiosa on kaavoitettu jätteenkäsittelyä, 

kiertotaloutta ja energiantuotantoa varten ja sen itäosa yhteiskunnallisen huollon, maa-

aineen käsittelyn sekä moottoriurheilun käyttöön. Täten tuulivoimarakentaminen erityisesti 

alueen länsiosassa kuuluu Espoon kaupungin suunnitelmiin, ja yleiskaavoitus ei 

suoranaisesti ole myöskään alueen itäosan tuulivoimarakentamisen esteenä. (Espoon 

kaupunki 2018a)  

 

Osalla Ämmänsuon maantäyttöalueista täyttö on jo päättynyt ja näillä alueilla ei ole enää 

teollista toimintaa, mutta osalla on vielä maa-aineksen louhinta- ja murskaustoimintaa. Jo 

valmiit täyttöalueet olisivatkin todennäköisesti ympäristöään korkeampina alueina 
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tuuliresursseiltaan Ämmässuon alueen potentiaalisimpia. Ämmässuon länsiosan 

ekoteollisuusaluetta kehitetään energiantuotantoalueena, ja jätteenkäsittelyn 

mädätysprosessissa talteen otettua biokaasua käytetäänkin alueen omassa 15 MW:n 

voimalaitoksessa energiantuotantoon. Alueen eteläosassa sijaitsee myös sähköasema sekä 

110 kV:n sähkön siirtolinja, mikä alentaa sähkönsiirtoon tarvittavan investoinnin hintaa.  

 

Piste 2 saattaa olla ongelmallinen paikka tuulivoimarakentamiselle varsinkin suurempien 

voimaloiden osalta, sillä sen läheisyydessä sijaitsee Kakarlammen suojelualue sekä sitä 

ympäröivä virkistysalue. Pisteet 3 ja 5 sijaitsevat Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen 

käyttöön kaavoitetulla maa-alueella. Näistä piste 3 sijaitsee biokaasuvoimalaitoksen 

viereisellä kompostointikentällä ja piste 5 sen eteläpuolisella, toistaiseksi rakentamattomalla 

metsäalueella. Pisteen 5 tarkassa sijoittelussa on huomioitava läheinen sähkölinja, johon 

tuulivoimalasta on oltava välimatkaa vähintään 1,5 kertaa voimalan kokonaiskorkeus. 

Pisteiden 4 ja 6 sijainti on maantäyttömäki, jonka läjitys on jo päättynyt, ja pisteen 1 sijainti 

jätteenkäsittelyalueen eteläpuolisen tien reunusta. Pisteeseen 5 sijoitettu tuulivoimala vaatisi 

tuulivoimarakentamiseen tarvittavan maa-alan raivaamisen ja pisteet 4, 5 ja 6 huoltoon 

liittyvän infrastruktuurin rakentamisen. Pisteen 1 osalta voidaan olettaa, ettei tarvittavaa 

suojaetäisyyttä tiehen tarvitse noudattaa, koska alue on kaavoitettu teolliseen toimintaan ja 

tulevaisuudessa energiantuotantokäyttöön. Helsinki-Vantaan lentoasema rajoittaa lisäksi 

kaikkea rakentamista Ämmässuon alueella 248 metrin kokonaiskorkeuteen merenpinnan 

tasolta katsottuna. Maantäyttömäen huipulla sijaitseva pisteen 2 korkeus merenpinnan 

tasolta on noin 80 metriä, jätteenkäsittelykeskuksen tasolla sijaitsevien pisteiden 1, 3, 5 

korkeus noin 50 metriä ja pisteiden 4 ja 6 hieman edellisiä suurempi, noin 65 metriä. (Esri 

2018) 

 

Merituulivoimalle pääkaupunkiseudun edustalla sopivat alueet on määritelty kuvassa 19. 

Näillä alueilla tuulivoimaloiden sijoittelu on pääkaupunkiseudun maa-alueita selvästi 

suuripiirteisempää ja sijoittelun perusteena voidaan asemakaavan sijaan käyttää 

tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa. Kappaleissa 6.2 ja 6.3 mainitun mukaisesti 

teollisen kokoluokan tuulivoimarakentamista Helsingin ja Espoon merialueilla rajoittavat 

erityisesti rakennetut kulttuuriympäristöt ja asutus lähempänä sisempänä saaristossa sekä 

luonnonsuojelu ja osittain myös laivareitit, joiden siirtäminen on Helsingin edustalla hyvin 
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haastavaa. Tämän lisäksi merkittävimmät pääkaupunkiseudun ulkosaaristoon kuuluvat maa-

alueet, kuten Isosaari, Kuivasaari, Katajaluoto ja Rysäkari, ovat kaavoitettu Helsingin 

kaupungin uudessa yleiskaavaluonnoksessa merellisen virkistyksen alueeksi, mikä tarkoittaa 

sitä, että ne ovat virkistyksen lisäksi ensisijaisesti luonnon ja ulkoilun käytössä ja niiden 

maisemalliset arvot on säilytettävä (Helsingin kaupunki 2016). Tämä voi rajoittaa 

tuulivoimarakentamista myös merialueilla niiden ympäristössä. Kuvassa 19 punaisella 

esitetyt alueet ovat käytännössä ainoat merialueet, joilla tuulivoimatoiminta voi nykyistä 

viranomaisohjeistusta, lainsäädäntöä sekä Helsingin yleiskaavoitusta noudattaen olla 

mahdollista. 

 

Mallinnetuista kolmesta merituulivoiman alueesta eteläisin alue Isosaaren eteläpuolella 

sijaitsee luonnollisesti myös uloimpana Helsingin rannikosta. Tämän alueen etäisyys 

lähimpään manneralueeseen on vähintään 12 kilometriä ja Isosaareenkin noin viisi 

kilometriä. Tämän alueen koillispuolella oleva alue on Isosaaresta noin kuuden, 

Santahaminasta noin kahdeksaan ja manneralueista reilun yhdeksän kilometrin etäisyydellä. 

Alueista läntisin ja lähimpänä rannikkoa sijaitseva merituulivoimalle mahdollinen alue 

sijaitsee Rysäkarin etelä- ja itäpuolella sekä Katajaluodon itä- ja kaakkoispuolella sijaitseva 

merialue, jonka etäisyys Espoon saaristossa sijaitsevaan lähimpään asutukseen on 

lyhimmillään noin 3,5 kilometriä ja Helsingin Lauttasaareen alle kuusi kilometriä (Esri 

2018). Jos kunkin merituulipuiston voimalat sijoitettaisiin 500-800 metrin välein peräkkäin 

lounaaseen suunnattuna, olisi lähimpänä rannikkoa sijaitsevalle alueelle mahdollista sijoittaa 

7-10 tuulivoimalaa ja kahdelle suuremmalle merialueelle vähintään 9 voimalaa. Pienimmän 

alueen potentiaalia nostaa rannikon läheisyys verrattuna muihin kohteisiin, mikä voisi 

alentaa tuulipuiston huoltoon ja sähkönsiirtoon tarvittavan infrastruktuurin kustannuksia. 

Erityisesti eteläisimmällä merialueella, mutta myös kahdella muulla määritetyllä alueella 

merialueiden paikoittainen syvyys ja tämän myötä entisestään kasvavat 

investointikustannukset vaikeuttavat rakentamista. Lentokentän aiheuttamat 

rakentamiskorkeusrajoitukset eivät todennäköisesti tulisi rajoittamaan merialueille 

rakennettavien tuulivoimaloiden korkeutta, sillä alueet sijaitsevat luonnollisesti 

merenpinnan tasolla ja alueesta riippuen korkeusrajoitus on 248 tai 340 metriä (ANS Finland 

2018a). 
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7.2 Tuuliolosuhteet ja energiantuotanto case-alueella 

 

Taulukon 9 mukaisesti maaston rosoisuuden z arvoksi voidaan pyöristetysti arvioida 

merialueilla 0. Satama-alueilla z on tyypillisesti 0,5, mutta tässä laskennassa sen arvioidaan 

olevan 0,4 parametrien määrittämisen helpottamiseksi. Täyttömäillä sekä 

jätteenkäsittelyalueilla rosoisuudeksi voidaan arvioida kaatopaikalle tyypillinen z:n arvo 0,1, 

jos ne sijaitsevat avoimella paikalla ja ympäristöään korkeammalla, kuten Vuosaaren 

täyttömäki sekä Ämmässuon mallinnetuista pisteistä 2, 4 ja 6. Ämmässuon 1, 3 ja 5 

sijaitsevat jonkin korkean maastonmuodon, kuten mäen, tai metsän läheisyydessä, joten 

arvioidaan näiden pisteiden rosoisuudeksi 0,4 (Suomen Tuuliatlas 2011a). Tuotantoalueita 

on viisi, joista kolme on merialueita ja kaksi maa-alueita. Tuulivoimalan energiantuotannon 

laskentaan tarvittavat parametrit on arvioitu mallinnetuilla maa-alueilla ainoastaan 100 

metrin korkeudessa ja merialueilla niin 100 kuin 200 metrin korkeudessa. Taulukko 14 alla 

tiivistää suuntapainotetut parametrit A ja k (Suomen Tuuliatlas 2011b).  

 

Taulukko 14. Muotoparametri k ja skaalausparametri A tuotantoalueilla 100 ja 200 metrin korkeuksissa. 

(Suomen Tuuliatlas 2011a; Suomen Tuuliatlas 2011b) 

 

 

Ämmässuolla maantäyttöalueilla sijaitsevat kuvan 21 piste 2 sekä Vuosaaren täyttömäki 

sijaitsevat lähellä melurajoitteisia alueita, minkä lisäksi niiden enimmäisrakennuskorkeutta 

rajoittavat lentoliikenteen korkeusrajoitukset, joten niille sopiva tehokapasiteetti olisi 

esimerkiksi 1 MW turbiinin säteen ollessa 30 metriä. Muille maalle mallinnetuille pisteille 

on mahdollista suunnitella enintään kaksi suurempaa tuulivoimalaa, jotka osittain 

energiantuotantoon kaavoitetussa teollisuusympäristössä tai satama-alueella voisivat olla 

tehokapasiteetiltaan 2-3 MW ja turbiinin säteeltään noin 40-50 -metrisiä. Mallinnettujen 

maa-alueiden vuosittainen energiantuotanto erikokoisilla tuulivoimaloilla on esitetty alla 

kuvassa 22. 

 

Ämmässuo z = 0,1 Ämmässuo z = 0,4 Vuosaari z = 0,1 Vuosaari z = 0,4 Meri 1 Meri 2 Meri 3

A (100 m) 8,30 7,48 7,59 6,83 9,78 9,93 10,02

k (100 m) 2,53 2,56 2,39 2,54 2,48 2,52 2,53

A (200 m) 10,66 10,76 10,78

k (200 m) 2,42 2,46 2,43
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Kuva 22. Maalla sijaitsevien tuotantoalueiden arvioitu vuosituotanto. 

 

Kappaleen 7.1.1 mukaisesti merialueelle 1 sopisi vähintään 7 voimalaa ja alueille 2 ja 3 

vähintään 9 voimalaa. Yksittäisen voimalan tehokapasiteetiksi on arvioitu 3-4 MW ja 

turbiinin säteeksi taulukon 10 mukaisesti 50-60 metriä. Merialueiden vuosituotanto on 

esitetty alla kuvassa 23. 

 

 

Kuva 23. Merellä sijaitsevien tuotantoalueiden arvioitu vuosituotanto. 

 



86 

 

7.3 Huolto ja kytkentä sähkönverkkoon case-alueella 

 

Sekä Ämmässuon jätteenkäsittelyalueella että Vuosaaren satama-alueella sijaitsee 

voimalaitos, minkä vuoksi alueilla on 110 kV:n kantaverkon päätepiste ja sähköasema, jonka 

kautta tuotettu sähkö voidaan muuntaa joko voimalaitoksen omaan käyttöön tai siirtää 

kantaverkkoon. Mallinnetuista tuotantoalueista maalla sijaitsevat alueet saattavat olla 

tehokapasiteettinsa puolesta liitettävissä sähkön 20 kV:n jakeluverkkoon 

kantaverkkoliitäntää edullisemmin, jos jakeluverkon sallittu enimmäistehokapasiteetti 

tämän sallii. Voimalan liittäminen suoraan 110 kV:n voimajohtoon ei näillä alueilla ole 

mahdollista sähköaseman läheisen sijainnin vuoksi. Ämmässuon biokaasuvoimalaan 

yhdistyvää sähköverkkoa hallinnoi Caruna ja Vuosaaren voimalaitokseen yhdistyvää 

Helsingin Energia (Fingrid 2018). Läntisimmällä merialueella lähin sähköasema sijaitsee 

Salmisaaren, keskimmäisellä Hanasaaren ja itäisimmällä Vuosaaren voimalaitoksen 

läheisyydessä (Fingrid 2018). Sähkönsiirtoetäisyydet voimalapisteistä tai -alueilta lähellä 

oleviin sähköasemiin on esitetty alla taulukossa 15. 

 

Taulukko 15. Voimalapisteiden tai -alueiden sähkönsiirtoetäisyydet. 

 

 

On huomattava, että satamassa siirtoetäisyys on laskettu yhdelle voimalalle. Kahden 

voimalan sijoittelulla siirtomatkaksi saadaan noin 2-2,4 ja kolmen 2,4-3 kilometriä, jos 

sähkönsiirto suoritetaan kaikille voimaloille osan matkasta samalla kaapelilla. Ämmässuolla 

yhdistäminen voi olla hankalampaa, joskin esimerkiksi pisteen 2 voitaisiin yhdistää 

pisteiden 3-6 siirtoyhteyteen. Maa-alueilla voimalapisteen ja sähköaseman välinen siirto 

toteutetaan 20 kV:n keskijännitteessä huolimatta siitä, tuleeko voimalat yhdistää jakelu- vai 

kantaverkkoon. Merialueilla taulukossa näkyvät välimatkat ovat minimietäisyyksiä koko 

voimala-alueen yhdistämiselle 110 kV:n jännitteisenä keskimmäisestä voimalasta 

sähköasemaan. Tämän lisäksi sisäinen sähkönsiirto toteutetaan 20 kV:n jännitteisenä, jolloin 

0,5 kilometrin välein sijoitetuilla voimaloilla sisäinen siirtomatka olisi 3 km seitsemälle ja 4 

1 2 3 4 5 6 Satama Mäki Meri 1 Meri 2 Meri 3

0,4 1,6 0,6 1 0,4 0,8 1,2-2 0,8 7 13 12

6,5 12,5 10

3,2 4,2 4,2

Siirtoetäisyys sähköasemalle [km] 

Ämmässuo, piste

Sisäinen siirtoetäisyys [km]

Vuosaari Merialueet, minimietäisyys

0

josta merellä 0
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km yhdeksälle voimalalle sekä 200 metriä keskimmäiseltä voimalalta 20/110 kV 

jännitemuuntajalle.  

 

Arvioidaan maakaapelin kaivuuolosuhteet satama-alueella muita maa-alueita 

haastavammiksi, sillä mallinnetun tuotantoalueen sekä sähköaseman välissä on runsaasti 

teollista toimintaa ja sen myötä laaja kaapeloitu sähkön jakeluverkosto. Kappaleessa 5.2 

esitetyn yhtälön 7 mukaisesti voidaan laskea tuotantoalueilla sähkönsiirtoon tarvittavien 

kaapeleiden poikkipinta-alat, jotka on esitetty alla taulukossa 16. Ämmässuolla poikkipinta-

ala on arvioitu yksittäiselle voimalalle. 

 

Taulukko 16. Tarvittavien sähkönsiirtokaapeleiden poikkipinta-alat. 

 

 

Mallinnettujen maatuotantoalueiden ulkoiset tieyhteydet voimala-alueelle ovat valmiina, 

eikä niitä tarvitse rakentaa tai vahvistaa. Osaa voimala-alueiden sisäisistä tieyhteyksistä tulee 

kuitenkin vahvistaa tai jopa rakentaa kokonaan. Tarvittavan uuden ja vahvistettavan tiestön 

pituus on esitetty alla taulukossa 17. 

 

Taulukko 17. Vahvistettavan ja uuden tieyhteyden tarve tuotantoalueilla. 

 

 

Kappaleessa 5.2 kuvailluista perustusvaihtoehdoista täyttömäille, kuten Vuosaaren mäelle 

sekä Ämmässuolla mallinnettuihin pisteisiin 2, 4 ja 6 sopii parhaiten paalutettava laatta, sillä 

niiden maaperä on pinnalla pehmeä. Erityisesti Vuosaaren mäellä sekä Ämmässuon 

pisteessä 2 täyttömäet ovat niin korkeita, että paalutuksen on todennäköisesti oltava syvä. 

Arvioidaan Vuosaaren täyttömäen ja Ämmässuon pisteen 2 paalutuksen syvyydeksi 30 

metriä ja Ämmässuon pisteissä 4 ja 6 20 metriä. Vuosaaren satama-alueella sekä kallioisilla 

osilla pisteiden 1, 3 ja 5 ympäristössä paalutukselle ei ole tarvetta, sillä voimalan perustukset 

voidaan ankkuroida kovaan maaperään. (Geologian tutkimuskeskus 2018) 

1 2 3 4 5 6 Satama Mäki Meri 1 Meri 2 Meri 3

95 250 95 150 95 150 300(1 kpl)/400(useampi) 95 800 800 800

120 (0,5 km) 120 (0,5 km) 120 (0,5 km)

240 (2,7 km) 240 (3,7 km) 240 (3,7 km)

Ämmässuo, piste Vuosaari Merialueet

Sähköasemakytkentä

Kaapelin poikkipinta-ala [mm^2]

-Sisäinen sähkönsiirto

1 2 3 4 5 6 Satama Mäki Meri 1 Meri 2 Meri 3

0 0,5 0 0,2 0 0,6 0 0,3 0 0 0

0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0

Ämmässuo, piste Vuosaari Merialueet

Tieyhteys

Vahvistettava [km]

Uusi [km]
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7.4 Investoinnin taloudellinen kannattavuus tuotantoalueella 

 

Tässä kappaleessa arvioidaan edellisessä kappaleessa havainnollistettujen mahdollisten 

tuulivoiman tuotantoalueiden taloudellista kannattavuutta. Kappaleessa 7.4.1 arvioidaan 

voimaloiden investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannuksia ja kappaleessa 7.4.2 lasketaan 

energiayksikkökohtaiset tuotantokustannukset kappaleessa 7.2 arvioidun vuosituotannon 

perusteella. Tämän jälkeen kappaleessa 7.4.3 kuvaillaan eri liiketoimintamalleja 

voimalahankkeella ja arvioidaan niitä toteutumistodennäköisyyden ja kannattavuuden 

perusteella. 

 

7.4.1 Kustannukset 

 

Tuulivoimainvestointiin liittyviä kustannuksia syntyy muun muassa voimalan osien 

valmistuksesta ja hankinnasta, tuotantoalueen hankinnasta, asennuksesta, perustuksien ja 

muiden voimalan rakentamiseen liittyvien pohjustuksien teosta, suunnittelusta sekä 

voimalan liittämisestä sähköverkkoon.  Maatuulivoimalan investointikustannusten 

keskiarvo Euroopassa vuonna 2017 oli noin 1800 US$/kW (1582 €/kW) maatuulivoimalle 

ja 4697 US$/kW (4125 €/kW) merituulivoimalle. On kuitenkin oletettavaa, että 

mallinnetuilla maa-alueilla päästään edellä mainittua pienempiin investointikustannuksiin, 

sillä sähkönsiirron ja huollon järjestäminen on alueiden keskeisen sijainnin vuoksi 

todennäköisesti keskimääräistä edullisempaa eikä osassa mallinnetuista tieyhteyksistä 

tarvitse uusia maanrakennustöitä, kuten huoltotien rakentamista. Mitä suurempi tuulipuisto 

on kyseessä, sitä matalammalle tehokohtaiset kustannukset jäävät. IRENA:n vuoden 2017 

tuulivoiman kustannusraportin mukaan suuri osa, noin 64-84 % maatuulivoiman ja 30-50 % 

merituulivoiman investointikustannuksista tulee voimalan turbiinin ja muiden osien 

valmistuskustannuksista, jotka ovat kuitenkin laskussa ja vuonna 2017 maatuulivoiman 

osalta noin 1000 US$/kW (878 €/kW) ja merituulivoiman osalta noin 1800 US$/kW (1570 

€/kW) 100 metriä korkealle, turbiinin lavoiltaan 45-metriselle voimalalle (International 

Renewable Energy Agency 2018, 90, 101-102). Laiteinvestointi sisältää voimalan tornin, 

lavat, generaattorin, vaihteiston, roottorin, akselin, jarrutus- ja säätösysteemin, nasellin, 

tuotetun sähkön tasavirrasta vaihtovirraksi muuttavan tehomuuntajan sekä 20/0,4 kV:n 

jakelumuuntajan ja siihen tarvittavat tuulivoimalan sisäiset kaapelit. Laitteiston 
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kustannukset ovat kokoon suhteutettuna laskeneet teknisen kehityksen myötä, mutta 

edelleen suurelta osin sidoksissa kuparin ja teräksen markkinahintaan, joten 

laiteinvestoinnin hintakehitys on riippuvainen globaaleista talousilmiöistä eikä välttämättä 

jatkuvasti laskeva (International Renewable Energy Agency 2012, 23-25). 

 

Kappaleissa 5.2 ja 7.3 arvioitiin verkkokytkentään tarvittavaa sähkönsiirtolaitteistoa. 

Kappaleessa 5.2 kuvailtujen tarvittavien sähköverkkokomponenttien kustannukset on 

selvitetty Energiaviraston hinnoittelun perusteella, ja yksikköhinnat ovat nähtävissä alla 

taulukossa 18 (Energiavirasto ry 2016). Sisu Niskasen diplomityössä vuodelta 2010 

arvioitiin 110 kV.n merikaapelin asennuskustannusten olevan noin 375000 €/km ja 33 kV:n 

kaapelin noin 300000 €/km. Oletetaan, että hinnat ovat hieman laskeneet ja 20 kV:n kaapeli 

on 33 kV:n kaapelia edullisempi, minkä perusteella arvioidaan 110 kV:n suurjännitekaapelin 

hinnaksi 350000 €/km ja 20 kV:n keskijännitekaapelin hinnaksi 250000 €/km (Niskanen 

2010, 68). 

 

Taulukko 18. Sähkönsiirtolaitteiston yksikköhinnasto (Energiavirasto ry 2016; Niskanen 2010, 68). 

 

 

Huoltotien rakentamiskustannukset riippuvat tarvittavan tieyhteyden pituudesta ja siitä, 

voidaanko olemassa olevaa tiepohjaa käyttää voimalan rakentamiseen. FCG:n Keski-

Suomen Liiton toimittaman tuulivoiman kustannusselvityksen mukaan täysin uuden 

huoltotien kustannukset ovat noin 80000 €/km, mutta jos vanhaa tieyhteyttä voidaan käyttää 

huoltotien pohjana, kustannukset ovat noin 60 % tästä eli noin 48000 €/km (Keski-Suomen 

Liitto 2012, 17). Taaleritehtaan Taamir Fareed arvioi Tampereen teknillisen yliopiston 

Tuulivoima-kurssin luentomateriaalissaan, että yhden tuulivoimalan maanvarainen perustus 

on kustannuksiltaan 250000-300000 € ja kalliovarainen 240000-280000 € (Fareed 2014). 

Pehmeässä maaperässä perustuksiin tarvittavan teräsbetonipaalutuksen hinta riippuu 

Siirtoteho [MVA]

Muuntaja 110 kV/20 kV 6 10 25 31,5 40

Yksikköhinta [€/kpl] 240700 257800 338100 450200 538400

Muuntajaperustus [€/kpl] 66 500

Lähtö- ja syöttökenttä?

1-kiskokojeisto, ilmaeriste Kyllä, 20 kV kojeisto Ei, 20 kV kojeisto Kyllä, 110 kV kojeisto Ei, 110 kV kojeisto

Yksikköhinta [€/kpl] 51 600 34700 361600 162300

Suojaus- ja automaatiolaitteisto 110 kV 20 kV

Perusosa, yksikköhinta [€/kpl] 39 200 22600

Kytkinosa, yksikköhinta [€/kpl] 19 000 7900

Kaapeli 110 kV maa 110 kV meri 20 kV maa 20 kV meri

Yksikköhinta [€/km] (mm^2) 226700 (alle 800) 226700 (alle 800) 52800 (400)/28300 (95) 31000(95-120)/45700(150-240)

Asennus/yksikköhinta [€/km] 101400 350000 24200 250000
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tarvittavan paalutuksen pituudesta. 500 mm paksujen paalujen metrihinnaksi arvioidaan noin 

580 €/m, ja paaluja tarvitaan yhteen voimalaan noin 16 kappaletta, jolloin 20-metrisillä 

paaluilla hinnaksi muodostuisi 185000 €/voimala ja 30-metrisillä 280000 €/voimala 

(Ahomies 2016, 77). Merialueilla perustusten toteuttaminen on maatuulivoimaa vaikeampaa 

ja täten huomattavasti kalliimpaa, mutta merituulivoiman perustusten kustannusarvio on 

hankala suorittaa vähäisen saatavilla olevan informaation vuoksi. IRENA:n vuonna 2012 

julkaistun tuulivoiman tuotantokustannusraportin mukaan merituulivoiman 

perustuskustannukset ovat 621000 €/MW melko matalissa vesissä ja lähellä rantaa 

(International Renewable Energy Agency 2012, 33). On syytä olettaa, että nämä 

kustannukset ovat tämän jälkeen hieman pudonneet kuudessa vuodessa, joten arvioidaan 

perustuskustannuksiksi 3 MW:n merituulivoimalalle 1,8 miljoonaa euroa. IRENA:n raportin 

mukaan perustuksiin liittyvän asennustyön hinta merellä oli vuonna 2012 3 MW:n 

voimalalle noin 750000 € ja voimalan pystytysten noin 300000 € (International Renewable 

Energy Agency 2012, 34). Arvioidaan kustannusten pudonneen siten, että asennuksen ja 

pystytyksen yhteiskustannukset ovat 3-4 MW:n merituulivoimalalle noin 1000000-1400000 

€. Maatuulivoiman osalta maanrakennustöiden, asennuksen ja pystytyksen kustannukset 

ovat selvästi pienemmät; asennus- ja pystytyskustannusten voidaan arvioida olevan noin 

42000 €/MW ja perustuksia varten tarvittavien maanrakennustöiden sekä tontin hankinnan 

noin 44000 €/MW (Stehly et al. 2017, 8). Tuulivoimalan suunnitteluvaiheessa tehtävään 

esiselvitystyöhön ja hallinnointiin kuuluvia, kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä ovat 

muun muassa tuulivoima-alueen mallinnus, tuulimittausten suorittaminen paikan päällä ja 

mahdollisesti tuulivoimalan suunnitellussa napakorkeudessa sekä suurten voimala-alueiden 

osalta myös YVA-menettely. Arvioidaan näiden kustannusten olevan maa-alueilla noin 

40000 €/MW ja merialueilla noin 170000 €/MW (Stehly et al. 2017, 8).  

 

Voimalan käyttö- ja kunnossapitokustannukset koostuvat muun muassa huollosta, 

vakuutuksesta, korjauksesta ja voimalan jatkuvatoimisesta hallinnoinnista. Tarkkaa, 

voimalakohtaista kustannusta on vaikeaa arvioida tarkasti, mutta IRENA:n vuoden 2017 

uusiutuvan energian kustannusraportin mukaan Suomessa maatuulivoiman käytön ja 

kunnossapidon hinta on 41 US$/kW vuodessa eli noin 36 €/kW/a. Merituulivoimalla käyttö- 

ja kunnossapitokustannukset ovat suurempia, sillä huoltoyhteys voimalalle ja voimalan 

hallinnointi ovat maatuulivoimaa kalliimpia. Euroopassa merituulivoiman käyttö- ja 
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kunnossapitokustannukset olivat vuonna 2016 välillä 109-140 US$/kW/a (95-122 €/kW/a) 

(International Renewable Energy Agency 2018, 108). Tässä laskennassa käytetään arvoa 95 

€/kW/a, sillä Suomessa käyttö- ja kunnossapitokustannukset maatuulivoiman osalta ovat 

Euroopan tasolla pienet, ja ne ovat mitä todennäköisimmin myös laskeneet hieman vuoteen 

2018 mennessä. Investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset yhdelle 3 MW:n 

maavoimalalle ja yhdeksälle 3 MW:n merivoimalan alueelle on koottu taulukossa 19 alla.  

 

Taulukko 19. Voimalan investointi-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset tuotantoalueilla. 

 

 

Nimellistehokohtaiset investointikustannukset vaihtelevat hieman voimalan sijoituspisteen, 

voimaloiden määrän ja tehon mukaan esimerkiksi sähkönsiirtomatkan ja -tavan, 

rakennettavan infrastruktuurin tarpeen ja maaperätyypin vuoksi. Eniten, yli 700000 €, maa-

alueella yksittäisellä voimalalla investointikustannuksia alentaa jakeluverkkokytkennän 

mahdollisuus. Myös useamman voimalan investointi voi alentaa kustannuksia tehoon 

nähden edullisemman sähkönsiirron vuoksi, mutta tehon kasvaessa jakeluverkkokytkentä ei 

ole välttämättä enää mahdollinen. Ämmässuolla pisteissä 2, 4 ja 6 sekä Vuosaaren 

täyttömäellä voimaloiden perustuskulut ovat suuremmat ja mahdollisen voimalan koko 

saattaa olla pienempi, jolloin investointikustannukset ovat 100000-300000 € pisteitä 1, 3 ja 

5 ja Vuosaaren satama-aluetta suuremmat. Merialueilla investointikustannukset ovat 

pienimmät läntisimmällä alueella, koska sen sähkönsiirtomatka on selvästi lyhyin. Myös 

merialueilla yksittäisen voimalan tehon suurentaminen esimerkiksi 4 MW:iin alentaa myös 

tehokohtaisia kustannuksia selvästi, noin 300000 €. 

 

9 kpl MW:n voimaloita

Vuosaari Ämmässuo Merialueet

Laiteinvestointi [€/MW] 2634000 2634000 42390000

Sähkönsiirto [€]

Kantaverkkokytkentä 850000 - 963000 830000-919000 4500000 - 5900000

Jakeluverkkokytkentä 124000-236000 103000-191000 -

Tieyhteys [€] 0-14400 0-28800 0

Perustukset [€] 260000-550000 260000-550000 16200000

Maanrakennus, pystytys, asennus [€/MW] 258000 258000 9000000

Suunnittelu ja esiselvitys [€/MW] 120000 120000 4590000

Yht. [€] 3500000 - 4400000 3300000 - 4500000 75650000 - 78000000

Investointikustannukset [€/MW] 1170000 - 1470000 1125000 - 1500000 2860000 - 2890000

Käyttö- ja kunnossapitokustannukset [€/MW/a] 36000 36000 95000

1 kpl 3 MW:n voimala
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7.4.2 Tuotantokohtaisten kustannusten arviointi 

 

Taulukossa 20 alla on esitetty eri voimalatyyppien tuotantokohtaiset kustannukset kullakin 

tuotantoalueella. Oletetaan, että sekä Vuosaaren satama-alueelle että Ämmässuon 

jätteenkäsittelykeskukselle voidaan rakentaa jakeluverkkokytkennällä 1-2 voimalaa, 

merialueelle 1 seitsemän voimalaa ja merialueille 2 ja 3 kullekin 9 voimalaa. Yhden 

voimalan sopivaksi tehoksi arvioidaan merellä 3-4 MW, Ämmässuolla pisteissä 1 ja 3-6 sekä 

Vuosaaren satama-alueella 2-3 MW ja Ämmässuon pisteessä 2 sekä Vuosaaren täyttömäellä 

1-1,5 MW. 

 

Taulukko 20. Tuulivoimaloiden tuotantokustannukset mallinnetuilla tuotantoalueilla 

 

 

Jos Ämmässuon alueella rakennetaan kaksi voimalaa, hankkeen tuotantokustannukset eivät 

laske merkittävästi jakeluverkkokytkennällä, mutta kantaverkkokytkennällä sähkönsiirron 

tehokapasiteettikohtaiset kustannukset laskevat tehon lisäämisen seurauksena. Esimerkiksi 

pisteen 1 lisäksi oli mahdollista rakentaa toinen voimala yhteen pisteistä 3-6, jolloin 

tuotantokustannukset olisivat alla olevan taulukon 21 mukaiset. 

 

Taulukko 21. Tuotantokustannukset Ämmässuolla kahdelle tuulivoimalalle. 

 

 

1*1 MW 1*1,5 MW 1*2 MW 2*2 MW 1*3 MW 2*3 MW

Jakelu 61,91 61,08 73,22 68,99 66,99 63,44

Kanta 82,32 76,08 88,34 76,56 76,67 68,28

1 (3 MW) 2 (1 MW) 3 (3 MW) 4 (2 MW) 5 (3 MW) 6 (2 MW)

Jakelu 52,14 53,64 52,25 48,05 52,31 48,15

Kanta 59,88 70,72 59,99 57,67 60,05 57,78

1 (100 m) 1 (200 m) 2 (100 m) 2 (200 m) 3 (100 m) 3 (200 m)

Meri (4 MW) Kanta 68,68 61,50 67,42 60,88 66,32 60,82

Alue (korkeus)

Vuosaari

Täyttömäki Satama

Ämmässuo

Piste (teho)

Ämmässuo 1 ja 3 1 ja 4 1 ja 5 1 ja 6

Jakelu 52,19646 50,3153 52,28164 50,36345

Kanta 56,06669 54,60526 56,09597 54,65341

Voimalapisteet
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7.4.3 Liiketoimintamallin määritteleminen 

 

Tässä kappaleessa arvioidaan tuotantoalueille sopivaa liiketoimintamallia eli pohditaan 

vaihtoehtoja tuotetun sähkön ostajaksi. Vuonna 2018 syöttötariffijärjestelmään ei enää 

hyväksytä uusia tuulivoimahankkeita, joten tuotantoalueilla tuotetun sähkön myynnistä ei 

saada takuuhintaa. Tämän vuoksi syöttötariffijärjestelmän tukemaa tuulivoimatuotantoa ei 

ole tarpeellista arvioida liiketoimintamallina. Myös uuden preemiotukimallin ensimmäinen 

kilpailutusaikataulu olisi mahdollisen investoinnin kannalta todennäköisesti liian nopea, 

mutta tässä kappaleessa on silti arvioitu mahdollisen preemiomallisen tuotantotuen vaikutus 

investoinnin kannattavuuteen, jotta täysin markkinaehtoiselle tuotannolle saataisiin 

vertailukohta. Markkinaehtoisesti tuotettu tuulivoima voi solmia merkittävän 

sähkönkuluttajan kanssa PPA-sopimuksen, jolloin kuluttaja sitoutuu sähkön ostamiseen 

pitkäksi aikaväliksi. Kappaleessa tarkastellaan myös täysin markkinaehtoista 

tuotantovaihtoehtoa ilman pitkää sähkönostosopimusta. 

 

Tässä kappaleessa tutkitaan maatuulivoiman osalta vaihtoehtoa, jossa tuulivoimahankkeen 

läheinen voimalaitos ostaisi tuulivoimalla tuotettua sähköä omaan käyttöönsä sekä 

vaihtoehtoa, jossa tuulivoimala liitettäisiin sähkön kantaverkkoon ja sähkön ostaja sijaitsisi 

kauempana tuulivoimalasta. Kuten kappaleen 7.4.1 tuloksista huomataan, edellä mainitussa 

vaihtoehdossa investointikustannukset laskevat, sillä tuulivoimalan kytkeminen suoraan 

jakeluverkkoon voi olla mahdollista. Myös jakeluverkkoon kytketty tuulivoimala voi päästä 

preemiotuen piiriin, jos sen tuotantokustannukset ovat riittävän alhaiset, mikä alentaisi 

edelleen sähkön tuottajan liiketoiminnallista riskiä. Olemassa olevaan jakeluverkkoon ei voi 

kuitenkaan välttämättä lisätä suurta määrää uutta tuotantoa jakelumuuntajan rajallisen 

kapasiteetin vuoksi, joten usealla tuulivoimalalla tämä ei ole aina mahdollista. Tästä syystä 

paljon sähköä kuluttava asiakas todennäköisesti kykenee kattamaan vain osan 

sähkönkulutuksestaan läheisen tuulivoimalan tuottamalla sähköllä ja kattaa muun 

kulutuksensa kantaverkon kautta siirrettävällä pörssisähköllä. Merituulivoima-alueilla 

sähköntuotanto läheiselle voimalaitokselle ilman kantaverkkokytkentää ei ole mahdollista, 

mutta kantaverkkoon syötettynä sähkön myynti jollekin muulle kuluttajalle PPA-

sopimuksella tai täysin markkinaehtoisesti on. 
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Uusiutuvan energian hybridimallisen preemiotuen määrä riippuu sähkön markkinahinnasta 

sekä kustannuksista, joilla energian tuottaja, esimerkiksi tuulivoimala, kykenee tuottamaan 

sähköä. Tällöin taulukoiden 20 ja 21 tulosten voidaan olettaa toimivan myös 

preemiokilpailun ”tarjouksena”. Preemiotuen piiriin päästyään tuulivoimala saa 

myymästään sähköstä markkinahinnan, jos se on suurempi kuin voimalan kilpailutukseen 

ilmoittama ”tarjous”. Markkinahinnan ollessa 30 €/MWh:n ja tarjouksen välillä, voimala saa 

tarjouksensa mukaisen hinnan myymästään sähköstä ja hinnan laskiessa alle 30 €/MWh 

myyntihinta on tarjous vähennettynä 30 €/MWh:n alle jäävällä osalla. Tämän myötä 

preemiolla tuettu tuulivoimainvestointi on aina kannattava sähkön markkinahinnan ollessa 

yli 30 €/MWh, jos se kykenee tarjouksensa mukaisiin tuotantokustannuksiin.  

 

PPA-sopimus on suuren sähkönkuluttajan ja tuottajan, esimerkiksi tuulivoimayhtiön, 

välinen pitkäaikainen, jopa 25 vuotta kestävä sähkönostosopimus. Tällöin kuluttaja sitoutuu 

ostamaan tuottajalta sähköä takuuhinnalla, joka on riippumaton sähkön markkinahinnasta, 

mikä tekee tuulivoimainvestoinnin kannattavuudesta helposti ennustettavan ja vähentää 

liiketoiminnallista riskiä. PPA-sopimuksessa riski on kuluttajayrityksellä ja 

markkinaehtoisuudessa sähkön tuottavalla tuulivoimayhtiöllä. Ostajan riskiä vähentävät 

lyhyempi sopimus, vain osittainen tuulivoimalan sähköntuotannon ostaminen sekä niin 

ostajan kuin myyjän vakavaraisuus.  Sähköstä maksettava takuuhinta tarkoittaa sitä, että 

matalalla markkinahinnalla sopimus on kannattavampi sähkön tuottajalle ja korkealla sen 

ostajalle.  

 

Mallinnetuilla maatuotantoalueilla PPA-sopimus muualla kuin voimalan välittömässä 

läheisyydessä sijaitsevan kuluttajan kanssa vaatii voimalan kytkemisen kantaverkkoon, 

jolloin tuotantokustannukset nousevat. Tällöin suurempi tuulivoima-alue pystyy 

todennäköisesti tuottamaan sähköä alhaisemmilla tuotantokustannuksilla, jolloin sen 

valitseminen sopimuskumppaniksi on sähkön ostajalle houkuttelevampaa. Ämmässuon 

tuotantokustannuksilla markkinaehtoisen tuotannon riski on varsin suuri ja vaatii korkeaa 

sähkön markkinahintaa ollakseen kannattavaa, ja Vuosaaressa markkinaehtoisuus on 

käytännössä mahdotonta. Myös PPA-sopimuksen myyntihinnan tulisi olla erityisesti 

Vuosaaressa tuotantokustannuksia suurempi eli melko korkea, jotta sen tekeminen olisi 

sähkön tuottajalle taloudellisesti kannattavaa. 
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Merituulivoiman osalta syöttötariffijärjestelmän poistuminen on investoinnin taloudellisen 

kannattavuuden kannalta ongelmallista, sillä mallinnettujen merialueiden kustannukset ovat 

sähkön markkinahintaa korkeammat. Investointi merialueilla olisi tuottanut vanhan 

syöttötariffin takuuhinnalla voittoa, mutta markkinaehtoisesti toteutettuna se on korkeillakin 

voimaloilla vain hetkellisesti kannattavaa. Vaikka merituulivoimahanke ehtisikin 

preemiomalliseen kilpailutukseen, sen tuotantokustannukset eivät olisi esimerkiksi suuriin 

maatuulivoimainvestointeihin verrattuna kilpailullisia, joten sen sisällyttäminen tukien 

piiriin olisi epätodennäköistä. PPA-sopimuksen tekeminen olisi taas sähköä ostavan 

yrityksen kannalta taloudellisesti maatuulivoiman tuottajan kanssa tehtävään sopimukseen 

verrattuna kannattamatonta ja markkinahintaan nähden riskialtista. Rahoituksen 

järjestäminen merituulivoimainvestoinnille vaatii tuotantokustannusten selvää laskemista, 

mikä tarkoittaa voimalakoon, -määrän ja -korkeuden kasvua sekä investointikustannusten 

laskemista erityisesti voimaloiden perustus- ja asennusvaiheessa. 

 

Taulukko 22. Liiketoimintamallien toteutumismahdollisuudet mallinnetuilla tuotantoalueilla. 

 Preemiotukimalli Markkinaehtoisuus, 

myynti 

PPA-sopimus Markkinaehtoisuus, 

voimalaitos 

omistajana 

Maa-

alueet 

Kannattava, kun 

sähkön 

markkinahinta > 30 

€/MWh 

Ei ehdi ensimmäiseen 

kilpailutukseen 

Mahdollinen varsinkin 

Ämmässuolla, mutta 

suuri 

liiketoiminnallinen riski 

Voi olla ostajalle 

riskialtis, erityisesti 

Vuosaaressa 

Jakeluverkkokytkennällä 

ostajien rajallinen määrä 

Jakeluverkkokytkennällä 

(1-2 voimalaa) 

kannattavaa, kun LCOE 

< sähkön markkinahinta 

Meri-

alueet 

Kannattava, kun 

sähkön 

markkinahinta > 30 

€/MWh 

Tarjous 

todennäköisesti liian 

kallis 

Ei ehdi ensimmäiseen 

kilpailutukseen 

Ei taloudellisesti 

kannattavaa 
Ei sähkön ostajalle vielä 

taloudellisesti 

kannattavaa, vaaditaan 

tuotantokustannusten 

laskun jatkuminen 

Ei mahdollisuutta omaan 

tuotantoon. 
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7.5 Tuulivoimarakentamisen vaikutukset tuotantoalueen ympäristöön 

 

Tämän kappaleen sisältö keskittyy tuulivoimarakentamisen ja -tuotannon myönteisiin ja 

kielteisiin vaikutuksiin omassa toimintaympäristössään. Kappaleessa arvioidaan 

sijoitettavan tuulivoimalan maisemavaikutuksia ja sen aikaansaamaa melutasoa lähimmille 

asutusalueille. Tämän jälkeen kappaleessa arvioidaan tuulivoiman vaikutusta alueen 

luontoon, sen biodiversiteettin ja muihin voimalan läheisyydessä tapahtuviin välittömiin 

ympäristövaikutuksiin. 

 

7.5.1 Maisemavaikutukset 

 

Kappaleessa 4.5 mainitun mukaisesti tuulivoimalan maisemavaikutuksia tulee tarkastella 

valta- ja maakunnallisten sekä kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden puitteissa. 

Arvioinnissa tärkeintä ei ole niinkään välimatka, jonka päästä tuulivoimala voidaan havaita, 

vaan tuotantoalueen erottuminen muusta ympäröivästä maisemasta (Ympäristöministeriö 

2016a, 40-41). Tämän vuoksi Ämmässuon jätteenkäsittelyalue ja erityisesti Vuosaaren 

satama-alue ovat ihmistoiminnan vaikutuksen alaisina alueina lähtökohtaisesti otollisia 

tuulivoiman tuotantoalueita, jos pyritään maisemavaikutusten minimointiin. Satama-alueella 

Vuosaaren täyttömäki on ympäröiviä alueitaan korkeammalla, joten sille sijoitettava 

voimala erottuu ympäristöstään satama-aluetta voimakkaammin. Merialueilla voimaloita on 

enemmän ja ne erottuvat ympäristöstään huomattavasti maa-alueita selvemmin, mutta niiden 

maisemavaikutuksia vähentää tuotantoalueiden pitkä välimatka lähimpiin asutuskohteisiin 

ja muihin paikkoihin, joissa voimaloiden maisemavaikutus saatetaan kokea häiritseväksi. 

 

Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia yksittäisessä kohteessa on visualisoitu 

havainnekuvien avuille, joissa tuulivoimala tai -voimala-alue on mallinnettu 

ympäristössään. Alla kuvassa 24 on visualisoitu Vuosaaren satama-alueen näkymä Uutelan 

luonnonsuojelualueen suunnasta noin 1,5 kilometrin päästä, jos itäisemmälle satamalaiturille 

on sijoitettu noin 500 metrin välein toisistaan kaksi 100 metriä korkeaa voimalaa. Kuvassa 

25 on esitetty havainnekuva Vuosaaren täyttömäestä Niinisaarentieltä, noin 300 metrin 

päästä asutuksesta ja 700 metrin päästä voimalasta. 
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Kuva 24. Kaksi 100 metriä korkeaa voimalaa Vuosaaren itäisemmällä satamalaiturilla Uutelan suunnasta. 

 

 

Kuva 25. Yksi noin 70 metriä korkea voimala Vuosaaren täyttömäellä länsipuolisen asutuksen suunnasta. 

 

Ämmässuon jätteenkäsittelyalueella voimalat erottuvat muusta maisemasta hieman 

Vuosaaren satama-aluetta paremmin johtuen alueen matalammista rakennelmista. 

Maanpinnalta otetun kuvamateriaalin puutteen vuoksi kuvassa 26 on esitetty pisteissä 1, 3 

ja 5 (edessä) arviolta 100 metriä ja pisteissä 2, 4 ja 6 70-80 metriä korkeana ilmakuvassa. 

Lintuperspektiivin vuoksi kuva voi sisältää epätarkkuuksia ja sen perusteella on hankalaa 
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verrata Ämmässuon maisemavaikutuksia muihin tuotantoalueisiin tai hahmottaa 

tuulivoimalan todellista häiriövaikutusta maisemaan. 

 

 

Kuva 26. Ämmässuon voimalapisteet jätteenkäsittelykeskuksen lounaisreunasta otetussa ilmakuvassa. 

 

Merialueilla suurimmat maisemavaikutukset kohdistuvat läheisiin luonnonsuojelu- ja 

virkistyskohteisiin. Ihmisten pysyvään ja loma-asutukseen kohdistuva maisemavaikutus on 

vähäinen, sillä lähin asutus mistään merituulivoimalasta on tällä hetkellä noin 6 kilometrin 

päässä. Kuva 27 esittää merialueen 1 noin 4-6 kilometrin etäisyydellä voimaloista Harmajan 

majakalta lounaaseen. Kuvassa aurinko on laskemassa, mutta voimaloiden näkyvyys on 

esitetty aurinkoista päivää vastaavana. Kuva 28 on otettu Santahaminan etelärannalta, ja se 

kuvaa merialuetta 2 noin 8-9 kilometrin etäisyydellä kuvauspaikasta 9 itä-länsisuuntaisesti 

sijoitetun voimalan näkyessä Isosaaren ja Kuivasaaren välistä. Kummassakin kuvassa 

voimalakorkeudeksi on oletettu 150 metriä. 
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Kuva 27. Merialue 1 Harmajan majakalta 4-6 kilometrin päästä voimaloista. 

 

 

Kuva 28. Merialue 2 Santahaminan etelärannalta 8-9 kilometrin päästä voimaloista. 

 

7.5.2 Meluvaikutukset 

 

Kappaleessa 4.6 mallinnettiin tuulivoimalan melun vaimenemista etäisyyden funktiona 100, 

105 ja 110 dB:n lähtötasovoimakkuudella 8 m/s referenssituulennopeudella äänen 

kokonaistasolle, jolloin melun vaimenemisetäisyydeksi voimalan juurelta arvoon 40 dB 

saatiin yksittäiselle voimalalle noin 240, 400 ja 570 metriä. Toisen, samalla etäisyydellä 
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kuulijasta sijaitsevan ja saman lähtötasomelun aiheuttavan voimalan lisäävä vaikutus äänen 

tasoon on noin 3 dB (Danish Wind Industry Association 2003). Kappaleen 4.6 mukaisesti 8 

m/s nopeus 10 metrin korkeudessa vastaa 100 metrin korkeudessa noin 11,5 m/s nopeutta, 

joka tuottaa korkeimman mahdollisen melutason voimalan nimellisteholla. Mallinnetuilla 

maatuotantoalueilla Vuosaaressa ja Ämmässuolla vuosittainen keskituulennopeus on vain 

noin 7 m/s, ja maa-alueiden vuosittaisten tehotiheysfunktioiden perusteella 11,5 m/s:n 

nopeuden ylittävä osuus on maaston rosoisuudesta riippuen Ämmässuolla 5-10 % ja 

Vuosaaressa 2-6 % kaikesta tuulesta, jolloin lähtömelutaso yltää valmistajan mainitsemiin 

arvoihin. Muun aikaa voimalasta lähtevä lähtömelutaso on valmistajan ilmoittamaa 

pienempi ja vaimenemisetäisyys samalla edellä mainittua lyhyempi. Etäisyys, jolla yhden 

tai kahden maatuulivoimalan ulkomelutaso vaimenee tasolle 40 ja 45 dB ilman taustamelun 

tai melun etenemisesteiden vaikutusta ja eri tuulen suunnilla on esitetty taulukossa 23 alla. 

Kahden voimalan etäisyys melun kohteeseen on oletettu laskennassa yhtä suureksi. 

 

Taulukko 23. Voimaloiden melutaso asutus- ja virkistyskohteisiin maa-alueilla. 

 

 

Vuosaaren satama-alueesta lähin asutus sijaitsee lounaasta koilliseen sijaitsevalla sektorilla 

vähintään kilometrin päässä ja lähin virkistysalue samassa suunnassa lähimmillään noin 700 

metrin päässä. Myös alueesta koillisen suunnassa sijaitsee virkistysalue, joka on osittain 

luonnonsuojelukäytössä. Virkistysalueen ja sataman välissä sijaitsee myös meluvalli, jonka 

pituus on yli kilometrin (Helsingin kaupunki 2012). Täyttömäen pohjoispuolella sijaitsee 

lisäksi Natura-alue vain noin 400 metrin päässä. Koillisessa sijaitsevalle alueelle kohdistuu 

todennäköisesti muita läheisiä meluherkkiä alueita enemmän tuulivoimalaperäistä melua, 

sillä alueella tuulee 31,5 % ajasta etelän ja lännen välisestä 60 asteen sektorista, jolloin 

koillista kohti puhaltaa myötätuuli (Suomen Tuuliatlas 2011b). Pysyvä asutus sijaitsee 

voimala-alueesta vähintään 1,5 kilometrin päässä, minkä lisäksi satamasta asutuksen 

suuntaan myötätuuli on epätodennäköinen.  

 

Lw = 100 dB Lw = 105 dB Lw = 110 dB

40 dB 45 dB 40 dB 45 dB 40 dB 45 dB

Vaimenemisetäisyys [m] 1/2 voimala(a) 1/2 voimala(a) 1/2 voimala(a) 1/2 voimala(a) 1/2 voimala(a) 1/2 voimala(a)

Myötätuuli 300/420 160/230 510/680 300/420 840/1220 510/680

Sivutuuli (90 °) 270/380 160/220 430/550 270/380 640/810 430/550

Vastatuuli 260/350 150/210 410/500 260/350 580/720 410/500
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Vuosaaressa, erityisesti satama-alueella, taustamelun voimakkuus on suuri. Päivisin kello 7-

22 A-painotetun taustamelun keskimääräinen voimakkuus ylittää 60 dB koko satama-alueen 

noin yhden neliökilometrin laajuisella alueella ja öisin kello 22-7 suurimmassa osassa 

lastauslaitureiden pinta-alaa. Tällä on suuri merkitys tuulivoimamelun häiritsevyyden 

vähentymisen kannalta, sillä jo hyvin lyhyen etäisyyden päässä voimalasta 

tuulivoimaperäinen melu ei erotu muusta melusta taustamelun ollessa näin korkealla. 

Vuosaaren täyttömäellä keskimääräinen taustamelu on selvästi matalampi, päivisin noin 45-

50 dB ja öisin noin 40-45 dB, mikä on osittain peräisin satama-alueelta ja osittain läheisen 

rauta- ja maantien vaikutusta. (Akukon 2016, 19-20) 

 

Ämmässuolla pääasiallinen tuulensuunta on myös etelän ja lännen välissä sijaitseva 60 

asteen sektori, jonka osuus kaikesta tuulesta on noin 28 % (Suomen Tuuliatlas 2011b). Lähin 

asutus sijaitsee lounaassa, lännessä ja etelässä; pisteistä 1 ja 5 ja 6 on alueen lähimpiin 

eteläpuolisiin asuintaloihin noin 900 metrin ja länsipuoliseen asutukseen lyhimmilläänkin 

yli kilometrin matka. Pisteen 2 koillispuolella sijaitsee osittain virkistyskäytössä oleva 

luonnonsuojelualue, johon on matkaa pisteestä 2 noin 300 metriä ja pisteestä 4 noin 

kilometri. Luonnonsuojelualue on pisteestä 2 nähden yleisimmän myötätuulen suunnassa, 

mikä lisää virkistysalueeseen kohdistuvan meluhaitan todennäköisyyttä. 

 

Ämmässuolla taustamelua aiheuttavat jätteenkäsittelykeskuksen ja läjitysalueiden toiminta, 

toimintaan tarvittavat ajoneuvot sekä alueen pohjoispuolella sijaitseva Valtatie 1, jonka 

aiheuttamaa melua on tosin vähennetty meluaidan avulla. Sito Oy suoritti vuonna 2017 

HSY:n tilaamana Ämmässuon ulkomelumittauksen kolmessa jätteenkäsittelykeskusta 

lähimpänä sijaitsevassa asutuskohteessa eri ilmansuunnissa. Toisin kuin Vuosaaren 

melumittauksissa, tässä tapauksessa mittauksia ei olla suoritettu melun lähteessä, vaan se on 

arvioitava melulähteen ja asutuskohteen välisen etäisyyden perusteella. Asutuskohteissa 

melulle mitattu vuorokautinen keskimelutaso on mittausvuodenajasta riippuen alueen 

luoteispuolisella Kolmperän asutusalueella 43-50 dB, länsipuolisella Laitamaan alueella 38-

40 dB ja eteläpuolisella Råbackan alueella 36-46 dB. Kolmperän taustamelusta suurin osa 

on peräisin liikenteestä, minkä lisäksi alue sijaitsee yli kahden kilometrin päässä 

mallinnetuista tuulivoimalan sijoituspisteistä, jolloin melun häiritsevyys on vähäinen ilman 

taustameluakin. Laitamaan alueella jatkuva taustamelu on hiljaisinta, ja pääasiallinen 
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melulähde on jätteenkäsittelykeskuksen toiminta. Lähin länsipuolinen asutus sijaitsee 

lähimmistä voimalapisteistä noin 1,4 kilometrin päässä, joten taustamelun voimakkuus on 

melun etenemiselle optimaalisissakin olosuhteissa Laitamaan alueella suurempi kuin 

tuulivoimaloista kantautuva melu. Råbackan asutus sijaitsee jätteenkäsittelykeskuksesta 

lyhimmillään vain 500 metrin ja voimalapisteitä 900 metrin päässä. Tällä alueella selvästi 

voimakkain melu kuuluu jätteenkäsittelykeskuksen murskaustoiminnasta ja työkoneista. On 

myös todennäköistä, että suuren osan ajasta jätteenkäsittelykeskuksen taustamelu kuuluu 

Råbackan alueelle mahdollisen tuulivoima-alueen melua voimakkaampana, mikä alentaa 

tuulivoimamelun häiritsevyyttä alueella. (Kontkanen&Kumpula 2018, 3-8) 

 

Taulukossa 24 alla esitetään etäisyydet lähimpiin melurajoitettuihin kohteisiin, taustamelun 

voimakkuus sekä melun kantautuminen ilman taustamelua ja sen kanssa. 

 

Taulukko 24. Etäisyydet melurajoitettuihin kohteisiin, melun kantautuminen ja taustamelu. 

 Satama Täyttömäki Ämmässuo 

Etäisyys melun 

kohteeseen 

1,5 km (Asutus, länsi-

lounas) 

>600 m (virkistysalue, 

länsi) 

>650 m (virkistysalue, 

koillinen) 

800 m (Asutus, 

lounas) 

>400 m (Natura-

alue, pohjoinen) 

 

800-900 m (Asutus, etelä-lounas, 

pisteet 1,5,6) 

1,5 km (Asutus, luode, piste 1) 

300 m (Luonnonsuojelu-

/virkistysalue, itä, piste 2) 

Taustamelu Laiturialueella >60 dB 

päivisin ja öisin 

40-45 dB Eteläosan asutuksessa 36-46 dB, 

lounasosan 38-40 dB kohteesta 

mitattuna 

Melun 

kantautuminen  

Asutukseen aina alle 40 

dB 

Virkistyskohteisiin vain 

navakalla myötätuulella 

yli 45 dB ilman 

taustamelua, peittyy 

taustameluun 

Asutus: 40 dB:n 

ylitys vain, jos 

navakka 

myötätuuli ja 110 

dB lähtötaso 

Natura-alue: 45 

dB voi ylittyä 

myötätuulella, 

kun Lw = 110 dB 

Etelä-lounaan asutus: voi ylittää 40 

dB optimiolosuhteissa (2 voimalaa, 

myötätuuli, Lw = 110 dB), tätä 

alemmalla lähtötasolla 40 dB alittuu. 

Luoteinen asutus: aina alle 40 dB 

Virkistyskohde (piste 2): 45 dB voi 

ylittyä, mutta hukkuu osin 

taustameluun 

Estääkö melu 

rakentamisen? 

Ei Ei, jos voimalan 

lähtömelutaso 

riittävän hiljainen 

Piste 2: Saattaa estää 

Muut pisteet: Ei, jos lähtömelutaso 

alle 110 dB 
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Merialueilla melulle alttiita kohteita on vähemmän kuin maalla, mutta toisaalta melun 

vaimeneminen on täysin avoimessa, rakentamattomassa maastossa selvästi maa-alueita 

hitaampaa. Seitsemän tai yhdeksän voimalan tuulipuistossa äänen lähtötaso on myös selvästi 

1-2 voimalan maatuulivoima-aluetta korkeampi. Seitsemän voimalan kohdalla lähtötason 

ero on noin 8 dB ja yhdeksällä noin 9 dB (Danish Wind Industry Association 2003). 

Merialueiden tuulennopeudet alittavat suurimman osan ajasta maksimaalista ääntä 

aiheuttavan 11,5 m/s tuulen 100 metrin korkeudessa ja 12,5 m/s 200 metrin korkeudessa, 

joten melun voimakkuus yltää vain harvoin mallinnuksen mukaiselle tasolle.  

 

Ihmisen toiminnan aiheuttaman taustamelun voimakkuus on merellä ajoittaista 

laivaliikennettä lukuun ottamatta lähellä nollaa, mutta kovalla tuulella esimerkiksi meren ja 

tuulen kohina aiheuttaa taustamelua. Tämän taustamelun voimakkuus kasvaa tuulen 

nopeuden kasvaessa, ja on voimakkaimmillaan silloin kuin tuulivoimamelukin, eikä 

taustamelu vaimene yöaikaan. Kova tuuli lisää myös aaltoisuutta ja täten veden pinnan 

rosoisuus kasvaa, jolloin se saattaa muuttua ääntä heijastavasta pinnasta sitä absorboivaksi. 

Myötätuulen vaikutus äänen etenemiseen voi olla huomattava, mutta kauempana voimalasta 

tuulen suunnan vaikutuksen arviointi on haasteellista. Taulukossa 25 alla on esitetty 

etäisyydet, joilla tuulivoima-alueiden 7 tai 9 voimalan aiheuttaman melun vaimenee 

voimakkuuteen 40 dB ja 45 dB eri tuulen suunnilla. Jos laskennallinen etäisyys ylittää 2000 

metriä, tarkkaa etäisyyttä ei ole laskettu myötätuulivaikutuksen arvioinnin epävarmuuden 

vuoksi. Lähtötasomelu on taulukossa ilmoitettu yksittäisen voimalan melutasona. 

 

Taulukko 25. Voimaloiden melutaso asutus- ja virkistyskohteisiin merialueilla. 

 

 

Läntisin merialue (merialue 1) on selvästi lähimpänä meluherkkiä kohteita, erityisesti 

luonnonsuojelualueita ja linnuston merkittäviä pesimäalueita. Läntisimmän alueen etäisyys 

lähimpiin virkistyskohteisiin noin kaksi kilometriä pohjoiseen, loma-asutukseen 6 

kilometriä länteen ja pysyvään asutukseen 6 kilometriä pohjoiseen. Virkistyskohteisiin 

kuuluvaa melutaso voi optimaalisissa tuuliolosuhteissa olla yli 45 dB 110 dB:n lähtötasolla, 

Lw = 100 dB Lw = 105 dB Lw = 110 dB

Meri 40 dB 45 dB 40 dB 45 dB 40 dB 45 dB

Vaimenemisetäisyys [m] 7/9 voimala(a) 7/9 voimala(a) 7/9 voimala(a) 7/9 voimala(a) 7/9 voimala(a) 7/9 voimala(a)

Myötätuuli 1200/1440 560/650 yli 2000 1200/1440 yli 2000 yli 2000

Sivutuuli (90 °) 750/830 440/490 1180/1270 750/830 1700/1820 1180/1270

Vastatuuli 650/710 410/450 1000/1090 650/710 1480/1580 1000/1090
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mutta suurimman osan ajasta tämä raja alittuu. Asutuksen sijainti on taas niin kaukana, että 

kovalla myötätuulellakin tuulivoimaloiden melu hukkuu meren taustakohinaan ja muuhun 

taustameluun. Merialueet 2 ja 3 ovat laajoja, ja sopivalla sijoittelulla meluhaittaa voidaan 

vähentää. Alueella 2 vaikutus kohdistuu voimakkaimmin Isosaareen, jonne on lyhimmillään 

matkaa noin 3 kilometriä pohjoiseen, joka on kaavoitettu virkistyskäyttöön. Alueella 3 

lähimmät virkistys- ja luonnonsuojelualueet ovat pohjoisessa ja idässä, ja niihin on 

lyhimmilläänkin matkaa 3 kilometriä. Lähtömelutason ollessa 100 tai 105 dB yhdelle 

voimalalle, melutaso näissä virkistyskohteissa vaimenee selvästi alle 45 dB:n kaikissa 

olosuhteissa. 110 dB:n lähtötasomelulla myötätuuliolosuhteissa voimaloiden aiheuttama 

melutaso voi olla lähellä tasoa 45 dB, mutta jälleen taustamelu vähentää huomattavasti 

melun häiritsevyyttä, eivät tämän kaltaiset olosuhteet ole pitkäkestoisia. (Esri 2018) 

 

7.5.3 Biodiversiteettivaikutukset 

 

Biodiversiteetin osalta tuulivoimalla on suurin vaikutus lentokykyisiin eläimiin, minkä 

vuoksi vaikutusarviossa keskitytään linnustoon ja lepakoihin. Tuulivoimarakentamisen 

vaikutukset linnustoon ovat erityisen voimakkaita pesimäalueilla ja muuttoreiteillä, joilla 

lintulajit esiintyvät usein parvena, mikä lisää linnun törmäysriskiä tuulivoimalaan. 

Lähtökohtaisesti Vuosaaren ja Ämmässuon sopivuus linnustovaikutuksensa suhteen 

tuulivoimarakentamiseen on hyvä, sillä alueet eivät sijaitse kansainvälisesti (IBA-alueet), 

valtakunnallisesti (FinIBA-alueet) tai maakunnallisesti (MAALI-alueet) merkittävillä 

linnustoalueilla. Täten alueille rakennettavalla tuulivoimalla ei ole vaikutusta uhanalaisten 

ja silmälläpidettävien tai maakunnallisten lintuyhdistyksien tärkeinä pitämien lintulajien 

populaatioihin.  Merialueilla alle 20 metriä syvät rannikkovedet ovat useiden saaristolintujen 

tyypillisiä pesimäpaikkoja, mikä saattaa rajoittaa tuulivoimarakentamista matalimpiin vesiin 

erityisesti sisäsaaristossa Espoon ja Helsingin aluevesillä. Erityisesti linnustovaikutus 

rajoittaa läntisimmän merialueen (merialue 1) tuulivoimalasijoittelua, sillä se sijaitsee kahta 

muuta aluetta matalammissa vesissä ja lähempänä rannikkoa. (Tringa 2018a; Birdlife 

International 2018; Birdlife Suomi ry 2018) 

 

Linnuston muuttoreittien suhteen Ämmässuon sijainti sisämaassa ei ole kovin keskeinen, 

sillä useimmat muuttoreitit seurailevat merialueita. Birdlife Suomi ry:n aineiston mukaan se 
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sijaitsee kurjen, maakotkan ja hiirihaukan muuttoreittien reunamilla, joskin yleisesti nämä 

linnut kiertävät alueen sen länsi- tai eteläpuolelta muuttaessaan. Myös merikotkia saattaa 

ajoittain ohjautua Ämmässuon suuntaan läheisestä Espoonlahdesta, johon laji usein 

kasaantuu talvimuuttoa varten (Tringa 2018b). Vuosaaressa sijainti on keskeinen maakotkan 

muuttoreitillä, minkä lisäksi se sijaitsee muun muassa harmaa- ja valkoposkihanhen, hiiri- 

ja varpushaukan sekä maakotkan muuttoreittien reunamilla. Merialueilla muuttolintujen 

törmäysriski tuulivoimalaan kasvaa huomattavasti, sillä suuri osa Uudenmaan 

muuttolintulajeista seurailee muuttoreiteissään Suomenlahden rannikkoa ja sen läheisyyttä 

ja kulkee täten mallinnettujen tuulivoima-alueiden päältä. On kuitenkin huomattava, että 

runsas muuttolintujen määrä tietyllä alueella ei välttämättä näy törmäyskuolemien runsaana 

määränä, kuten kappaleessa 3.3 on mainittu. (Tringa 2018c) 

 

Ämmässuolla esiintyy jätteenkäsittelykäyttötarkoituksensa vuoksi runsaasti lokkeja ja 

varislintuja sekä joitakin saalistavia petolintuja, kuten kana- ja varpushaukkoja. Tämä voi 

lisätä lintujen törmäysriskiä tuulivoimalaan, erityisesti huomioiden lokkien tavallista 

korkeamman törmäysalttiuden. Kaatopaikkakäytön loppumisen vuoksi erityisesti lokkien 

määrä on kuitenkin selvästi vähentynyt ravinnon saannin heikentymisen myötä, ja suuri osa 

lokeista ja varislinnuista esiintyykin nykyisin kompostointikentän läheisyydessä (Helsingin 

Seudun Ympäristöpalvelut 2018b, 70). Vuosaaren satama-alueen läheisyydessä 

luonnonsuojelu- ja virkistysalueilla pesii useita lintulajeja. Vastoin ennakko-odotuksia 

sataman ja siihen liittyvän junaradan rakentaminen aikaisemmin rakentamattomaan 

ympäristöön 2000-luvun alkupuolella ei ole merkittävästi vähentänyt lintulajien määrää ja 

populaatiota, eikä pieniäkään muutoksia olla voitu yhdistää satamatoimintaan. Mahdollisen 

tuulivoimalan myötä häirintävaikutus voi kasvaa hieman, mutta tuskin merkittävästi, sillä 

alue on jo valmiiksi ihmistoiminnan käytössä ja sisältää korkeita rakennelmia, kuten 

nostureita. Kappaleessa 3.3 mainitun mukaisesti tuulivoimalan häirintävaikutus ulottuu 

tyypillisesti vain 100-200 metrin ja enimmilläänkin 600 metrin päähän, joten se ei ulotu 

läheisille luonnonsuojelualueille (Helsingin kaupunki 2012). Täyttömäellä linnustoon 

kohdistuva riski on suurempi, sillä alue on ympäristöään korkeammalla, lähempänä 

luonnonsuojelualuetta ja lintulajien pesimäalueita eikä siihen kohdistu ennestään sataman 

kaltaista ihmistoiminnan vaikutusta.  
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Vuosaaren satama-aluetta tai merellä sijaitsevia tuotantoalueita ei ole luokiteltu tärkeiksi 

lepakkoalueiksi. Myöskään Vuosaaren täyttömäen huipulla ei ole tärkeäksi luokiteltua 

lepakkoesiintymää, mutta lähes välittömästi sen pohjoispuolella sijaitsevalla Porvarinlahden 

alueella sijaitsee lepakkoesiintymä (Heikkinen 2015). Ämmässuolla lepakoiden esiintymistä 

tutkivaa tietoa löytyy niukasti, mutta läheisen Kolmperän alueen luontoselvityksessä 

todetaan, että Ämmäsuon luoteispuolella tehtiin yksittäisiä lepakkohavaintoja vuonna 2014. 

Havaintoja tehtiin kuitenkin vähän, ja jätteenkäsittelykeskuksen alue edustaakin avoimena 

ja lähes puuttomana tyypillisesti huonosti lepakoille sopivaa luontotyyppiä (Lammi et.al 

2015). Mallinnetuista tuotantoalueista todennäköisimmät vaikutukset lepakkopopulaatioihin 

ovat siis Vuosaaren täyttömäellä, sillä muilla alueilla vaikutukset ovat lähtökohtaisesti 

vähäiset. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Kannattavuudelle määriteltiin johdantokappaleessa neljä mittaria, joista ensimmäisessä 

arvioitiin koko case-alueelta tuulivoimarakentamisia koskevaa lainsäädäntöä ja 

viranomaisohjeistusta, etenkin ympäristöministeriön tuulivoimaohjetta, tulkiten sopivia 

alueita teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden sijoituspaikoiksi. Case-alueen 

lähtökohtaisestikin rajallisesta rakentamattomasta maa-alasta suuri osa on virkistys- ja 

luonnonsuojelukäytössä, minkä vuoksi otollisimmiksi maatuulivoiman rakennuskohteiksi 

osoittautuivat teollisuus- ja satama-alueet, kuten Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus sekä 

Vuosaaren satama ja sen lähiympäristö. Näitä alueita yhdistäviä, tuulivoimarakentamista 

tukevia tekijöitä ovat muun muassa case-alueen mittapuulla syrjäinen sijainti asutukseen 

nähden, jo valmiina alueella oleva energiantuotanto, erinomaiset sähkönsiirto- ja 

huoltoyhteydet sekä tämän vuoksi mahdollisuus edullisempiin investointikustannuksiin. 

Merituulivoiman osalta rakentamisrajoitteita aiheuttavat erityisesti linnuston suojelu ja 

laivaliikenne, minkä lisäksi myös Puolustusvoimien lausunto saattaa tuoda rakentamiseen 

rajoitteita esimerkiksi voimaloiden tutkavaikutusten vuoksi. Case-alueelta sopivimmiksi 

merituulivoiman rakennusympäristöiksi valittiin lopulta kolme merialuetta 6-10 kilometrin 

etäisyydeltä rannikosta.  

 

Mallinnettujen alueiden maankäyttöä ohjaavia oikeusvaikutteisia kaavoituksia, kuten 

tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavaa yleiskaavaa sekä asemakaavaa, tulkiten case-

alueen kannattavin tuulivoima-alue on Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, etenkin 

Ämmässuon vanhan kaatopaikan välitön ympäristö. Alue on valmisteilla olevassa 

yleiskaavoituksessa merkitty osittain energiantuotantoalueeksi, ja mahdollista 

tuulivoimatuotantoa kohtaan on osoitettu kiinnostusta niin kaupungin kuin 

maanomistajankin puolelta. Uuden yleiskaavan myötä tuulivoimarakentaminen alueella ei 

vaatisi muutosta kaavoitukseen, mikä nopeuttaisi hankkeen lupakäsittelyä. Vuosaaren 

satama-alueen kaavoitus ei nykyisellään sulje pois tuulivoimarakentamisen mahdollisuutta, 

mutta alueen tuulivoimakäyttöön liittyy muun muassa maanomistajan ja muiden alueen 

teollisten toimijoiden suostumukseen liittyviä epävarmuuksia, mikä saattaisi hidasta 

mahdollisen tuulivoimahankkeen lupakäsittelyä. Vuosaaren täyttömäellä tämänhetkinen 

asemakaavoitus virkistyskäyttöön ei salli tuulivoimarakentamista, jolloin mahdollisen 
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hankkeen käynnistämiseksi olisi haettava asemakaavan muutosta. Mallinnetuilla 

merialueilla kaavoitus ei tarjoa suoraan tuulivoimarakentamista estävää tekijää, mutta alueen 

läheiset virkistysalueet saattavat rajoittaa voimaloiden tarkempia sijoituspisteitä tai niiden 

määrää. Epävarmuudet saattavat heijastua myös hankkeen investointikustannuksiin, jos 

lupakäsittelyyn liittyvät kulut kasvavat merkittävästi. 

 

Case-alueelta voidaan myös löytää uusia tuulivoiman rakentamismahdollisuuksia 

selvittämällä, onko suomalaista lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta muuttamalla 

mahdollista löytää tuulivoimalle uusia, toteutumattomia kaupunkialueen 

rakentamismahdollisuuksia. Asian selvittämiseksi kappaleissa 4.3 ja 4.4 vertailtiin 

suomalaista viranomaisohjeistusta Ruotsin, Saksan, Tanskan ja Iso-Britannian vastaaviin 

ohjeistuksiin. Kappaleen 4.3 perusteella Suomessa noudatettavat maantie- ja 

rautatieliikenteen suojaetäisyydet eivät eroa merkittävästi vertailumaista, ollen jopa joitakin 

vertailtavia kohteita lyhyempiä. Huolimatta lähes yhtäläisestä liikenteen 

suojaetäisyyskäytännöstä esimerkiksi Saksassa yksittäisiä tuulivoimaloita on rakennettu 

lähemmäs valtatien vartta kuin Suomessa. Voidaan siis päätellä, että 

tuulivoimarakentamisessa suojaetäisyyksiä joko tulkitaan Saksassa eri tavoin tai valvotaan 

heikommin. Tuulivoimalan liikenteelle aiheuttaman onnettomuuden riski on erittäin 

vähäinen, joten mahdollisuutta rakentaa tuulivoimaa hieman lähemmäs liikenneväylää on 

kannattavaa pohtia tulevaisuudessa tarkemmin, etenkin jos jään sinkoutumisriskiä voidaan 

vähentää jäänestoaineiden avulla. Liikenneväylän läheisen tuulivoimalan melun 

häiritsevyysvaikutus voi olla myös vähäisempi korkean taustameluvoimakkuuden vuoksi. 

 

Meluohjeistus eroaa sen sijaan osassa vertailumaista Suomeen verrattuna. Esimerkiksi 

Saksassa tuulivoiman melurajoitukset ovat varsinkin päiväsaikaan Suomea sallivampia, 

mikä saattaa näkyä lähemmäksi asutusta rakennettuina tuulivoimaloina. Saksassa melun 

kohteet, esimerkiksi asutusalueet, on luokiteltu niiden tyypin mukaan, jolloin harvemmin 

asutetulla alueella melurajat ovat sallivammat kuin kaupunkialueella. Myös esimerkiksi 

Tanskassa ja Iso-Britanniassa otetaan joitakin tuulivoimamelun erityispiirteitä 

melumallinnuksessa huomioon; Tanskassa mallinnukseen kuuluu myös matalataajuisen 

sisämelun mittaus ja Iso-Britanniassa otetaan taustamelun vaikutus huomioon. Nämä 

Suomen meluohjeistuksesta puuttuvat erityispiirteet voivat antaa pelkkää ulkona mitatun 
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keskimääräisen melun voimakkuusmittausta realistisemman kuvan melun todellisesta 

häiritsevyydestä, sillä ne kuvaavat erityisesti kaupunkialueen läheisyydessä sijaitsevan 

tuulivoimalan meluominaisuuksia. Varsinkin taustamelun huomioon ottaminen olisi 

kaupunkialueella oleellista, sillä esimerkiksi vilkkaalla teollisuusalueella sijaitsevan 

tuulivoimalan melun häiritsevyys on selvästi pienempi maaseutuun verrattuna, vaikka sen 

voimakkuus olisikin saman suuruinen. 

 

Toisena kannattavuuden mittarina laskettiin mallinnetuilla alueilla tuotantokustannukset 

LCOE-menetelmällä potentiaalisissa tuulivoimaloiden sijoituspisteissä. Tätä varten 

selvitettiin kunkin tuotantoalueen tuuliresurssit sekä arvioitiin niiden kustannukset. 

Vuosaaren tuuliolosuhteet Ämmässuohon nähden jäivät hyvin heikoiksi, ja satama-alueen 

maaston rosoisuuden lisäämän turbulenssin myötä Vuosaaren energiantuotantopotentiaali 

laskee entisestään. Ämmässuolla tuuliresurssit ovat sisämaassa sijaitsevaksi alueeksi 

kelvolliset, minkä lisäksi jätteenkäsittelyalueen maasto on pääosin avointa ja vähentää täten 

tuulen turbulenssia. Kummankin alueen investointikustannukset voivat olla yksittäisellä 

voimalalla tavallista alhaisemmat, sillä tuulivoimala saattaa olla mahdollista kytkeä suoraan 

läheisen voimalaitoksen jakeluverkkoon ja kaupunkialueen energiainvestoinnit vaativat 

hyvin vähän uusien teiden ja muun infrastruktuurin rakentamista. Jakeluverkkokytkennän 

mahdollisuutta ja siihen lisättävän tuulivoimatuotannon tehokapasiteettia varten 

voimalaitoksen jakelumuuntajan nykyinen kuormitus on tosin selvitettävä. Voimala-alueen 

kytkeminen jakeluverkkoon tuo selvää taloudellista hyötyä vain 1-2 voimalan kohdalla, 

minkä jälkeen alentava vaikutus tuotantokustannuksiin on melko pieni. Merialueilla sekä 

tuulen energiapotentiaali että investointikustannukset ovat huomattavasti maa-alueita 

suurempia, mutta tässä tutkimuksessa mallinnetuilla kolmella alueella ne ovat 

keskimääräistä merituulivoimainvestointia paremmat pitkälti lyhyempien 

sähkönsiirtomatkojen ansiosta. 

 

Tuotantokustannuksiltaan kannattavimmaksi tuulivoiman sijoitusalueeksi osoittautui 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alue, jossa yksittäisen voimalan kustannukset ovat 

alimmillaan 48-53 €/MWh. Vuosaaressa tuotantokustannukset jäivät tasolle 60-70 €/MWh 

heikon energiantuotantopotentiaalin vuoksi, mikä tekee siitä tuotantokustannuksien 

perusteella suurin piirtein yhtä kannattavan hankkeen kuin 9 voimalan 
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merituulivoimatuotannosta mallinnetuilla merialueilla. On kuitenkin huomattava, että 

kustannuslaskentaan liittyy suuria epävarmuustekijöitä. Tuuliolosuhteiden mallinnuksessa 

on käytetty Suomen Tuuliatlaksen 2,5*2,5 km hilaruutuja, jotka ottavat tuuliolosuhteet 

huomioon koko hilaruudun alueelta ja voivat täten antaa hieman vääristyneen kuvan 

yksittäisen pisteen tuulisuudesta. Myös maaston rosoisuuden arvio on karkea ja voi vaikuttaa 

hieman energiantuotantoon, mutta arvio on ainakin satama-alueen suhteen hyvin lähellä 

tyypillistä sataman rosoisuuslukemaa. Tulokset ovat siis suuntaa antavia ja tarkemman 

kuvan tuuliresursseista saa ainoastaan suorittamalla pidempiaikaisia tuulimittauksia 

tuulivoimalan napakorkeudessa yksittäisessä pisteessä. Maalla 100 metrin voimalakorkeus 

on realistinen, mutta merellä todennäköisesti liian alhainen ja 200 metrin korkeus liian suuri, 

todellisen korkeuden ollessa jotain tältä väliltä. Myös kustannusten arvioinnissa on joitakin 

epävarmuustekijöitä; esimerkiksi laiteinvestoinnin sekä käyttö- ja 

kunnossapitokustannuksien kustannusarviossa on käytetty keskimääräistä hinta-arviota 

vuodelta 2017, minkä vuoksi laskennassa käytetyt kustannukset voivat hintakehityksen 

myötä olla hieman päivittyneet ja eri laitevalmistajilla erota hieman keskimääräisestä 

arviosta. 

 

Kannattavuuden kolmantena mittarina oli arvioida liiketoimintamallia, jolla mallinnetut 

tuulivoimahankkeet olisi mahdollista toteuttaa. Kappaleessa 6.2.3 todettiin, että 

vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja tuulivoimainvestoinneille olisivat täysin 

markkinaehtoinen tuotanto, PPA-sopimuksen solmiminen suuren sähkönkuluttajan kanssa, 

pääseminen preemiotukimallin kilpailutukseen tai voimala-alueen viereisen voimalaitoksen 

omistama tuulivoimala, jossa se tuottaa tuulisähköä omaan käyttöönsä. Näistä tuulivoiman 

tuottajan kannalta taloudellisesti kannattavin ja hankkeen toteutumisen kannalta 

todennäköisin vaihtoehto on pääsy preemiomallisen tuotantotuen piiriin, jolloin 

tuulivoimala kykenee tavallisena tuulivuotena vähintään nollatulokseen. Muilla 

liiketoimintamalleilla hankkeen kannattavuus on Ämmässuolla vahvasti riippuvaista sähkön 

markkinahinnasta ja muilla mallinnetuilla alueilla epätodennäköistä. Julkistettuja 

preemiotuen kilpailutuksia on kuitenkin vain yksi, jonka aikataulu tulisi vastaan liian 

nopeasti. Lisäksi hankkeiden pääsy tuen piiriin erityisesti Vuosaaren tai merialueiden 

tuotantokustannuksilla on epävarmaa, sillä huolimatta kaupunkialueen läheisyyden 

alentamista investointikustannuksista, suuret maatuulivoimapuistot kykenevät edelleen 
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alhaisimpiin tuotantokustannuksiin ja yksittäiset voimalat eivät välttämättä ole 

kilpailutuksessa vahvoilla. Tämän vuoksi esimerkiksi preemiomallisia tukikilpailutuksia 

tarvitaan tulevaisuudessa lisää, jotta pienempiä, kaupunkialueella tai sen läheisyydessä 

sijaitsevia teollisen kokoluokan tuulivoimaloita voidaan toteuttaa.  

 

Neljäntenä ja viimeisenä kannattavuuden mittarina arvioitiin mallinnetuilla tuotantoalueilla 

tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutuksia eli melu-, maisema- ja 

biodiversiteettivaikutuksia. Melun, maiseman ja linnustovaikutuksen kannalta herkimpiä 

alueita vältettiin jo tuotantoalueiden mallinnusvaiheessa, joten lähtökohdat 

ympäristövaikutusten kannalta olivat hyvät. Lisäksi mallinnetut maatuulivoiman alueet 

sijaitsevat jo valmiiksi ihmisen rakentamilla ja käyttämillä alueilla, joten ihmistoiminnan 

aiheuttama vaikutus niiden meluun, maisemaan ja biodiversiteettiin on jo valmiiksi olemassa 

ja täten tuulivoimalan aiheuttama muutos ei ole yhtä merkittävä. Maisemavaikutuksiltaan 

Vuosaaren satama todettiin kannattavimmaksi, sillä alue sisältää jo valmiiksi korkeita 

rakennelmia, jotka vähentävät tuulivoimalan erottuvuutta taustastaan. Myös matalammat 

alueet Ämmässuolla ovat maisemavaikutuksiltaan kohtuulliset, täyttömäillä sen sijaan 

tuulivoima erottuu muusta maisemasta selvimmin. Melun ja maiseman suhteen Ämmässuon 

piste 2 ja Vuosaaren täyttömäki todettiin ongelmallisimmiksi tuulivoiman sijoituskohteiksi 

niiden läheisyydessä sijaitsevien luonnonsuojelukohteiden ja maaston korkeuden vuoksi. 

Muissa Ämmässuolla sijaitsevissa kohteissa meluvaikutukset ovat pienet, erityisesti jos 

yksittäisen tuulivoimalan lähtömelutaso saadaan enintään tasolle 105 dB. Vuosaaren satama-

alueella melun häiritsevyys on mitättömän pieni johtuen voimakkaasta taustamelutasosta 

sekä riittävistä etäisyyksistä meluherkkiin kohteisiin. Maa-alueiden 

biodiversiteettivaikutukset vaativat lisätutkimuksia, mutta eivät pääpiirteisellä tarkastelulla 

estä tuulivoimalan rakentamista linnusto- tai lepakkopopulaatioihin kohdistuvan 

vaikutuksen vuoksi. Erityisesti Vuosaaressa muuttolintujen lentoreitit on kuitenkin otettava 

suunnittelussa huomioon. 

 

Merialueilla melu etenee pidemmälle voimakkaasti, mutta pitkät etäisyydet meluherkkiin 

kohteisiin vähentävät melun häiritsevyyttä. Maisemavaikutukset voivat olla joillakin alueilla 

ongelmallisia, sillä pitkästä välimatkasta huolimatta voimalat voivat erottua varsinkin 

kirkkaalla säällä hyvin taustamaisemastaan. Maisemavaikutusten haitallisuus on 
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mallinnettujen merituulivoima-alueiden osalta varsin subjektiivinen käsite ja riippuvainen 

tuulivoimaloiden havaitsijan omasta häiritsevyyskäsityksestä. Erityisesti läntisin merialue 

saattaa aiheuttaa läheisimpiin luonnonsuojelukohteisiin melu- ja maisemavaikutuksia, sillä 

se sijaitsee niitä lähimpänä ja on pinta-alaltaan pienin, jolloin tuulivoimalapisteiden 

sijoituspaikat ovat heikommin muokattavissa. Merialueilla tuulivoiman merkittävimmäksi 

ympäristöhaasteeksi muodostunee biodiversiteettivaikutus erityisesti linnuston suhteen, sillä 

mallinnetut alueet sijaitsevat useiden lintulajien muuttoreiteillä ja melko lähellä 

tuotantoalueita on myös merkittäviä linnuston pesimäalueita. Tämän vuoksi 

tuulivoimarakentaminen näillä alueilla saattaa vaatia YVA-selvityksen, vaikka tuulipuiston 

asennettu kokonaisteho jäisikin alle 30 MW:n. 

 

Kun otetaan kaikki neljä edellä mainittua kannattavuuden mittaria huomioon, 

kannattavimmaksi tavaksi rakentaa tuulivoimaa nousee Ämmässuon 

jätteenkäsittelykeskuksen alueen pisteisiin 1 tai 3-6 rakennettu yhden tai kahden voimalan 

kokonaisuus, joka on kytketty sähkön jakeluverkkoon ja saa preemiomallista tuotantotukea. 

Vuosaaren satama-alue on kannattava tuulivoiman sijoituspaikka kaikilla muilla 

kannattavuuden mittareilla paitsi tuotantokustannuksiensa suhteen. Tarkempien 

tuulimittauksien tekeminen satama-alueella saattaa olla kannattavaa, sillä mallinnettu tuulen 

energiapotentiaali jäi rannikkoseudulle epätyypillisen matalaksi, mihin edellä mainituilla 

epävarmuustekijöillä voi olla vaikutusta. Jos satama-alueella sijaitseva tuulivoimala 

kykenisi Ämmässuon vuosittaisen energiatuotannon suuruiselle tasolle, se olisi myös 

taloudellisesti huomattavasti houkuttelevampi hanke. Vuosaaren täyttömäki on 

tuotantokustannuksiltaan satamaa kannattavampi alue, mutta tuulivoimaan liittyvän 

viranomaisohjeistuksen kannalta sekä ympäristövaikutuksiltaan selvästi heikompi. 

Merialueet eivät ole tuotantokustannuksiltaan vielä kannattavalla tasolla, mutta niiden 

investointikustannukset laskevat maatuulivoimaa nopeammin, joten 5-10 vuoden kuluttua 

tilanne voi olla erilainen. Lisäksi erityisesti merialueilla 2 ja 3 voisi olla mahdollista toteuttaa 

myös mallinnettua yhdeksän voimalan hanketta suurempi tuulipuisto, jolloin 

tuotantokustannukset todennäköisesti laskisivat.    
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9 YHTEENVETO 

 

Tässä diplomityössä arvioitiin tuulivoiman potentiaalia ja tuulivoimarakentamisen 

edellytyksiä kaupunkialueella, ja se on tehty yhteistyössä tuulivoimayhtiö Lumituuli Oy:n 

kanssa. Tuulivoimarakentaminen todettiin yhdeksi osa-alueeksi esimerkiksi Suomen 

pääkaupunkiseudun hiilineutraalisuustavoitteiden täyttämisessä. Työn kappaleet 1-5 

sisälsivät teoriaosan, jossa käytiin läpi kaupunkialuetta tuulivoiman rakentamisympäristönä, 

tuulivoimaan liittyviä riskejä, lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistuksia sekä 

tuotantokustannusten laskentaa tarvittavia metodeja. Tämän jälkeen työssä alkoi case-osa, 

jossa case-alueena toimi Suomen pääkaupunkiseutu. Tässä osassa valittiin case-alueelta 

sopivia tuulivoiman tuotantoalueita, mallinnettiin näille tuulivoimala ja arvioitiin sen 

taloudellisia ja ympäristöllisiä ominaisuuksia.  

 

Työn tavoitteena oli arvioida tuulivoimarakentamisen kannattavuutta neljällä eri mittarilla; 

sopivuudella tuulivoimaa koskeviin viranomaisohjeistuksiin ja lainsäädäntöön, arvioimalla 

taloudellista kannattavuutta tuotantokustannusarvion avulla, pohtimalla taloudellisesti 

kannattavinta ja realistisimmin toteuttavissa olevaa liiketoimintamallia sekä arvioimalla 

tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutuksia. Case-alueelta mallinnettiin kaksi maa-

aluetta, Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen sekä Vuosaaren sataman ja täyttömäen 

ympäristöt, ja todettiin satama- ja teollisuusalueet kaupunkialueella sopivimmaksi maa-

alueeksi tuulivoimarakentamiselle. Tämän lisäksi Suomenlahden merialueilta mallinnettiin 

kolme mahdollista aluetta tuulivoimarakentamiselle. Kannattavimmaksi tuotantoalueeksi 

todettiin Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus. Myöskään Vuosaaren sataman 

tuulivoimarakentamisen kannattavuutta ei poissuljettu, ja merialueilla huomioitiin kasvava 

kannattavuuden aste tulevaisuudessa. 
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