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• Tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö, 
perustettu 1988

• Noin 150 yritysjäsentä, noin 20 henkilöjäsentä, 
noin 170 kannatusjäsentä

• Laaja kirjo tuulivoima-alan yrityksiä

• 4 kokoaikaista työntekijää

• Pääpaikka Jyväskylässä

• Jakaa tietoa tuulivoimasta, osallistuu 
aktiivisesti tuulivoimasta käytävään 
poliittiseen ja julkiseen keskusteluun, 
julkaisee Tuulivoima-lehteä yms. 

www.tuulivoimayhdistys.fi, www.fwpa.fi
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• Uusiutuvat: 47 %
• Hiilidioksidineutraalit: 82 %
• Kotimaiset: 51 %

• Sähkön kulutus oli 86 TWh vuonna 
2019

• 23 % kulutuksesta (20 TWh) 
katettiin tuonnilla
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• EU:n sähkönkulutuksesta 
katetaan tuulivoimalla 15 %

Lähde: WindEurope 2020



• Maa- ja merituulivoima yhteensä v. 2019 lopussa

754 MW 2284X
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Lähde: ABO Wind & Wind Europe
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Kuva: TuuliWatti Oy

tuulivoimalaa 
rakenteilla ilman 
tukea (1630 MW)  

335

sekä noin 100 voimalaa uusiutuvan 
energian huutokaupan kautta
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Nopea teknologian 
kehitys ja sen myötä 
laskeneet 
kustannukset.

Pidemmät lavat

Korkeammat 
tornit

2009:
150 m korkea
50 m lavat
8 GWh/vuosi

2019:
250 m korkea
70 m lavat
18 GWh/vuosi



• Pääsyä parempiin tuuliin kiinni, metsän vaikutuksen vähenemistä
• Enemmän tuotantoa asennettua tuulivoimalamegawattia kohden
• Pidempää etäisyyttä voimaloiden välillä

• Aiemmin etäisyys oli noin 500 m, nyt 800 – 1000 m
• Samalle alueelle mahtuu vähemmän voimaloita

• Voimalat näkyvät kauemmaksi 
• Huomioidaan mallinnuksessa

• Ääni lähtee korkeammalta
• Huomioidaan mallinnuksessa

• Kaavassa määritettyä korkeutta korkeampien voimaloiden rakentaminen 
tarkoittaa maisema-, ääni- ja välkemallinnusten tekemistä uusiksi

• Mikäli kaavassa määritetyt vaikutukset eivät kasva, ei poikkeamiselle ole estettä



• Voimaloiden hiljaisuuteen on panostettu paljon 
• Ääntä vaimentavat mm. lavan reunaan asennettava, pöllön siipisulkien 

tapaan toimiva serraatio eli sahalaitakuvio
• Myös konehuoneen ääntä on vaimennettu 
• Ääni lähtee korkeammalta

• Ehtii vaimeta enemmän ennen maantasolle tuloa
• Leviää eri tavalla ympäristöön  huomioidaan mallinnuksessa



≠

Vuosi Voimala Teho MW Meluarvo dB(A) sahalaitasiipi
2011 Vestas V112 3 106,5
2012 Vestas V112 3,45 106,7
2015 Vestas V126 3,3 107,5
2015 Vestas V126 3,3 106 x
2015 Vestas V126 3,45 104,2 x
2016 Vestas V136 3,45 108,2
2017 Vestas V136 3,6 105,5
2019 Vestas V150 4,2 108
2019 Vestas V150 4,2 104,9 x
2019 Vestas V162 5,6 106,8
2019 Vestas V162 5,6 104 x



69 %
voimaloista on kotimaisessa omistuksessa

Suurimmat omistajat: 
TuuliWatti Oy

Taaleri Pääomarahastot Oy
EPV Tuulivoima Oy

Suomen Hyötytuuli Oy





Tutkat ja pv:n kanta

Sähköverkko

Voimaloiden määrä ja 
teknis-taloudellinen 
kannattavuus

Luontoarvot & suojellut 
lajit ja luontotyypit

Porot

Maisemavaikutukset

Tuulisuus

Tiet

Asutus

Arkeologiset 
muinaismuistot

Kunnan 
tahtotila Muut elinkeinot



• Paikallisten olosuhteiden huomioiminen, tunteminen ja 
ymmärtäminen

• Varhainen keskustelu ja yhteydenpito
• Hyvä suunnittelu keskeistä
• Vaihtoehtojen selvittäminen: onko vaihtoehtoa, jossa toiminnot 

voisivat olla rinnakkain? 
• Vaikutusten, haittojen ( ja hyötyjen), selvittäminen
• Mahdollisten haittojen kompensointi
• Porotalous, matkailu, asutus, luonnonsuojelu, luontoarvot, eläimet, 

linnut, metsästys…



• Mallinnukset: miten ja minne voimalat näkyvät?
• Maiseman suuri- tai pienipiirteisyys
• Erityiset maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot
• Ajan kerrostuminen maisemassa: miten maisema on muuttunut eri 

aikoina?
• Maisemavaikutukset selvitään osana tuulivoimahanketta
• Lentoestevalot ovat nykyään yöllä tasaisesti palavia punaisia valoja 

valkoisten vilkkuvien sijasta 



• YVA & kaava tai suunnittelutarveratkaisu
• Puolustusvoimien lausunto tutkavaikutuksista
• Lentoestelausunto ( ja  -lupa) ilmailuviranomaiselta
• Rakennuslupa

• Merituulivoima: vesilupa
• Mahdollisesti: ympäristölupa, jos aiheutuu naapurussuhdelain mukaista 

kohtuutonta haittaa
• Verkkoliityntäsopimus

• Päätös YVA:n tekemisestä, kaavoittamisesta tai selvitysten aloittamisesta             
päätös rakentamisesta  



• Tuulivoimaloiden käyttövaihe kestää 25 – 30 vuotta
• Voimalan omistaja vastaa purusta
• Maanomistajan turvaksi voidaan tarvittaessa asettaa purkuvakuuksia
• Valtaosa voimalan osista on kierrätettävissä

• Lavat vielä haaste
• Suomalainen teknologia lapojen kierrätykseen on olemassa





Kunta Voimaloiden      
lukumäärä

Kiinteistövero 2019 

Kalajoki 62 1,75 milj euroa

Raahe 62 1,18 milj euroa

Pori* 37 1,14 milj euroa 

Ii 43 1,10 milj euroa

Simo 37 898 000 euroa

Kristiinankaupunki 35 632 000 euroa

Yhteensä 276** 6,4 milj euroa
* 11 kpl merituulivoimaloita
** Suomessa noin 700 tuulivoimalaa v. 2018 lopussa
Lähde: Verohallinnon tilastotietokanta



• 25 000 – 30 000 e/voimala ensimmäisenä vuonna

• Haapavedelle suunnitteilla yli 100 tuulivoimalaa  vastaa reilusti yli 2 
miljoonan euron kiinteistöverotuloa 

• Esimerkiksi Simossa tuulivoimaloiden kiinteistövero vastaa kahta pro-
senttiyksikköä kunnallisverossa (37 voimalaa)

• Tervola 238 000 e (10 voimalaa)

• Lisäksi tuloja maanomistajille ja kysynnän kasvua eri alojen yrityksille



• Tuulivoima tuo eniten väkeä kuntaan rakennusaikana, jolloin tarve erilaisille 
palveluille on suuri

• Suurin työllistävä vaikutusta tulee kuitenkin noin 25 – 30 vuoden 
käyttövaiheen aikana

• Nyrkkisäännön mukaan 10 voimalaa tarvitsee kaksi vakituista huoltajaa 
työssäkäyntialueelle

• Sodankylässä Nordexin huoltopisteessa 3-4 työntekijää tällä hetkellä
• Erilaisia palveluita tarvitaan kaikissa tuulivoiman elinkaaren vaiheissa

• Käyttövaiheen aikana esim.: mahdollisesti voimalan valmistajan huoltopiste: tilat, 
välineistö; auraus; sähkötekniset palvelut mm. verkon kunnossapitoon; nostimet, 
laitevuokrat; majoitus- ja ravitsemuspalvelut; mahdollisesti valvontaa ja vartiointia; 
”rautakauppatavara”

• Tuulivoima työllistää eniten siellä missä sitä myös rakennetaan eniten



• maanrakennustyöt

• laitteiden ja muuntajan perustukset

• kaapeliputkitusta

• laiteasennukset 

• sähköasennukset

• testaukset / mittaukset

• suunnittelu

• perustustyöt

• valutyöt (vapaasti seisovien pylväiden valuperustukset)

• kaivinkonetöitä mm. teiden pohjien teot, maadoitusten 
kaivaminen

• kuljetuspalvelut

• nostopalvelut

• tavaran ajot metsätraktorilla

• traktoritöitä mm. auraukset

• sähkö-, mekaaninen ja hydraulinen huolto

• suojatelineiden rakentaminen ja purkaminen

• majoituspalvelut

• toimisto / varastohallin vuokraus

• ruokalapalvelut

• siivouspalvelut

• vartiointi

• …



• Vuokratuloja maanomistajille
• Tuulivoima työllistää

• Noin 2 000 MW tuo elinkaarensa aikana työtä suomalaisille yhteensä 55 
800 henkilötyövuoden verran. (Noin 2350 työpaikkaa suhteutettuna 25 
v elinkaarelle. )

• Teollisuus noin 2000 työpaikkaa

• Suuret investoinnit ja rakennushankkeet tuovat monenlaista 
elinvoimaa useille eri aloille 

• Kiinteistöverotuloja kunnalle



• Tuulivoiman suorat vaikutukset: tuulivoimahankkeiden suunnittelu, 
rakentaminen, käyttö ja kunnossapito sekä komponenttien ja 
materiaalien teollinen valmistaminen

• Suorien vaikutusten lisäksi selvitettiin kaikki tuulivoimatuotannon 
arvoketjussa työllistettyjen henkilöiden aikaansaamat lisäkysyntä- ja 
lisäkulutusimpulssit sekä niiden aikaansaamat vaikutukset, eli 
tuulivoimatuotannon kerrannaisvaikutukset, jotka näkyvät niin 
kysynnän ja kulutuksen kasvuna kuin myös konkreettisina työpaikkoina

• Tarkastelu tehty 2000 MW tuulivoimakapasiteetin koko elinkaaren 
aikaisten osalta (nyt tuulivoimaa 2284 MW)

• https://www.tuulivoimayhdistys.fi/ajankohtaista/julkaisut-ja-
tutkimukset/4528/tuulivoiman_tyollisyys-_ja_aluetalousvaikutukset



• Eniten työllistää käyttövaihe, joka kestää 25 vuotta

• Tuulivoima työllistää eniten siellä, missä sitä rakennetaan

Työvoimatarpeesta:

• 42 % Pohjois-Pohjanmaalla,

• 14 % Lapissa,

• 13 % Satakunnassa ja

• 30 % yhteensä muualla Suomessa

Työvoimatarpeesta:

• 5 % suoraan tuulivoimatuotantoyrityksissä

• 55 % yrityksissä, jotka myyvät tuotteita ja palveluita osana alihankinta-
arvoketjuja.

• 40 % yrityksissä, mitkä myyvät tuotteita ja palveluita kuluttajille tai 
toimivat niiden yritysten alihankinta-arvoketjuissa





• VNK-tiedote: https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/katsaus-infraaanialtistus-ei-selita-tuulivoimaan-liitettya-oireilua

• Policy Brief: https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/11-2020-
Tuulivoimaloiden+infra%C3%A4%C3%A4ni+ja+terveys.pdf/b5dc1005-24c9-67c3-087c-8846e1e48a18/11-2020-
Tuulivoimaloiden+infra%C3%A4%C3%A4ni+ja+terveys.pdf?version=1.0

• Video: https://www.youtube.com/watch?v=MH1SutjnXY4

• Tutkimusraportti julkaistu tällä viikolla 
maanantaina, tutkimustiivistelmä (policy
brief) julkaistu 4/2020 

• Kaksi tieteellistä julkaisua tulossa 
myöhemmin

• Johtopäätös: altistuminen 
tuulivoimaloiden infraäänelle ei selitä 
koettua oireilua.



• Vielä julkaisemattomia tutkimuksia, Turun ammattikorkeakoulu
• Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys, Valtioneuvosto 2020
• Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutukset terveyteen, työ- ja elinkeinoministeriö 

2017
• Tuulivoimaloiden infraäänet ja niiden terveysvaikutukset, Turun ammattikorkeakoulu 

2017
• Tuulivoiman melu ja sen vaikutukset, Vaasan yliopisto 2017  (odottaa julkaisua)
• Meluhaittojen kokeminen ja oireilu yhdeksällä tuulivoima-alueella Suomessa,

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016
• Tuulivoimalamelun terveysvaikutukset, Työterveyslaitos 2014

• Lisäksi erittäin laajoja ja perusteellisia tutkimuksia on viime vuosina julkaistu mm. 
Kanadassa ja Tanskassa







• Tuulivoimahankkeissa jääviys syntyy helposti esimerkiksi oman tai 
lähisukulaisen maanomistuksen tai työnantajan intressin vuoksi

• Myöhemmin oikeassa järjestyksessä tehty päätös ei korvaa aiemmin 
prosessissa esteellisenä tehtyä päätöstä; esim. jääviyden toteaminen 
kaavaluonnoksesta päätettäessä ei mitätöi sitä, että esteellinen 
henkilö on ollut päättämässä kaavoituksen aloittamisesta

• Lisätietoja mm.
• Tuulivoimayhdistyksen sivuilta www.tuulivoimayhdistys.fi
• Tuulivoima-lehdestä www.tuulivoimalehti.fi



• Tallenne: Tuulivoima Suomessa - ajankohtaiskatsaus
• Keskiviikko 19.8. klo. 18:30 - 19:30 Tuulivoiman hyödyt kunnalle 
• Keskiviikko 26.8. klo. 18:30 - 19:30 Tuulivoiman ympäristövaikutukset 

• https://www.tuulivoimayhdistys.fi/tuulivoimastakunnille/tietoa-
tuulivoimasta-webinaarit


