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1. Rakennettu teollinen tuulivoima ja vireillä tai 
suunnitteilla olevat hankkeet Suomessa 

• Tuulienergian tuotannolle 
otollisimmat alueet merellä 
ja rannikoilla 

• Kuvassa teholtaan 3 MW:n 
voimalan laskennallinen 
vuosituotantokartta 
– Napakorkeus (= etäisyys 

maan- tai merenpinnasta 
roottorin keskipisteeseen) 
100 m 
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Asennettu teollinen tuulivoima vuoden 
2013 lopussa 

• 211 voimalaa (niistä 10 
merellä) 

• Kokonaisteho 447 MW 
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• Tuotantotavoite1 vuodelle 2025: 9 TWh (2013 lopussa 0,777 TWh)  
• Suunnitteilla olevien hankkeiden kokonaisteho (tilanne syksyllä 

2013): 11 000 MW (2013 asennettu 447 MW) 
• Osa suunnitelluista tuulipuistoista jää todennäköisesti rakentamatta 
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1Kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 20. maaliskuuta 
2013. – Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 8/2013 
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Tuulivoimahankkeet vuoden 2012 lopussa 
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Teollisen tuulivoiman tukimuodot Suomessa 
• Harkinnanvarainen energiatuki eli investointituki 

– Yleensä 30‒35 % investointikustannuksista 
• Verotuki 
• Syöttötariffi (takuuhinta) 

– Tuottaja saa myymästään sähköstä markkinahinnan lisäksi 
takuuhinnan ja markkinahinnan erotuksen enintään 12 
vuoden ajan 

– Nopeasti käynnistyvien hankkeiden korotettu tuki 
• 105,30 euroa/MWh, voimassa vuoden 2015 loppuun 
• Sen jälkeen 83,50 euroa/MWh 

– Syöttötariffijärjestelmään hyväksytään tuulivoimaloita, 
kunnes hyväksyttyjen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu 
nimellisteho ylittää 2 500 MVA (megavolttiampeeria) ≈ 2 500 
MW 6.6.2014 © Suomen riistakeskus 7 



Vaaka-akselinen eli HAWT-tuulivoimala 

6.6.2014 © Suomen riistakeskus 8 

Ko
ko

na
isk

or
ke

us
 

Na
pa

ko
rk

eu
s 

Konehuone 
(naselli) 

Torni 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sz3DhfFiDnqOoM&tbnid=iN_SxycKbkgSWM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.power-technology.com%2Fnews%2Fnewsge-metlife-union-bank-kansas&ei=lwEoU4_SLKWi4gTjpoCADQ&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNH2F87wRHyAKQVRSIkQbEPaC0ce7w&ust=1395216648971757


Tuulivoimaloiden koko kasvaa 

• Esimerkkejä 
– Suunnitellussa Raahen eteläiset tuulipuistot -hankkeessa 

2012: 
• Napakorkeus 100‒145 m 
• Roottorin halkaisija enimmillään 120 m 
• Kokonaiskorkeus enimmillään 200 m 

– Suunnitellussa Piiparinmäen‒Lammaslamminkankaan 
tuulivoimapuistohankkeessa 2014 (Siikalatva, Pyhäntä, 
Kajaani, Vieremä): 

• Tornikorkeus (≈ napakorkeus) 120‒160 m 
• Roottorin lavan pituus 50‒70 m 
• Kokonaiskorkeus enimmillään 230 m 
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2. Tuulivoiman rakentamisen ja käytön vaikutukset 
riistalintuihin ja -nisäkkäisiin 
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Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 
• Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä: 
– YVA tehtävä tuulivoimahankkeille, kun voimaloita 

vähintään 10 tai niiden kokonaisteho vähintään 30 MW 
– Pienempien hankkeiden YVA:n tarve ratkaistaan 

tapauskohtaisesti 
• Arviointiohjelma = selvitys hankealueen nykytilasta ja 

suunnitelma arvioitavista vaikutuksista ja niiden 
arviointitavoista 

• YVA-selostus = raportti hankkeen ympäristövaikutuksista 
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Esteet lento- ja 
vaellusreiteillä 

Syrjäytyminen 
parhailta pesimä-, 
ruokailu- tai 
lepäilyalueilta 

Lisääntymis- ja 
ruokailualueiden 
tuhoutuminen 
rakentamisen 
seurauksena 

Uusien 
elinympäristöjen 
syntyminen 
rakentamisen 
seurauksena 

Voimaloiden 
rakenteisiin tai 
turbulenssiin 
liittyvät 
törmäykset 

Törmäyskuolevuus Elinympäristömuutokset Este- ja häiriövaikutukset 

Fyysiset 
vaikutukset 

Vaikutustyyppi 

Ekologiset 
vaikutukset 

Energeettiset 
vaikutukset 

Vaikutukset 
elinkykyyn 

Populaatio-
vaikutukset 

Lento- ja 
vaellusmatkojen 
pidentyminen 

Elinympäristöjen 
väheneminen ja 
pirstoutuminen 

Elinympäristöjen 
väheneminen ja 
pirstoutuminen 

Elinympäristöjen 
lisääntyminen 

Jälkeläistuoton 
ja säilyvyyden 
muutokset 

Ravinnonsaannin 
parantuminen 
ja/tai 
energiantarpeen 
väheneminen 

Ravinnonsaannin 
heikentyminen 
ja/tai 
energiantarpeen 
lisääntyminen 

Ravinnon- ja 
energiantarpeen 
lisääntyminen 

Kuolevuuden 
lisääntyminen 

Populaation koon ja 
levinneisyyden muutokset 

(muokattu Foxin ym. 2006 kaaviosta) 

Tuulivoiman vaikutusmekanismit lintu- ja nisäkäskannoissa 



2.1 Este- ja häiriövaikutukset 
• Tuulivoimalan vaatima vapaa ilmatila 

– Nyrkkisääntö: vähintään 5 x roottorin halkaisija > 
voimaloiden välimatka yleensä vähintään 500 m 

• Tuulipuiston vaatima tila 
– Riippuu voimaloiden lukumäärästä, isossa puistossa 4‒6 

voimalaa/km2 
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• Häiriövaikutukset suurimmillaan rakentamisvaiheessa 
• Esim. maatuulipuiston rakentaminen: 

– Tienrakennus ja raivaukset 
– Perustusten teko, mahdolliset räjäytystyöt 
– Maakaapeloinnit 
– Betonin ja maa-aineksen kuljetukset 

• Isoissa hankkeissa yhteensä kymmeniä tuhansia maa-
aineksen, betonin ja voimalarakenteiden kuljetuksia 

– Voimaloiden ja sähköasemien pystytys, sähkönsiirtolinjan 
rakentaminen (yleensä ilmajohto) 
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• Rakentamisen kesto 
– Pienet tuulivoimapuistot (n. 10‒20 voimalaa): 

• Yleensä yhden vuoden aikana 
• Maanrakennustyöt ja perustukset keväällä ja kesällä 

(lisääntymisaikana) 
• Voimaloiden pystytys syksyllä 

– Isot tuulivoimapuistot 
• 2‒3 vuotta 

• Tieverkoston ylläpidon ja käytön aiheuttama häiriö 
– Yhdystiet pidetään auki ympäri vuoden 
– Muu kuin tuulivoiman tuotantoon liittyvä liikenne ja 

ihmistoiminta voivat lisääntyä tuulipuiston alueella 
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• Esimerkki Itävallasta: paikallisen teerikannan kehitys 
tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 
– Tuulivoimapuisto puurajalle aivan soidinpaikan viereen 
– Soidin tyhjeni 5 vuodessa, paikallinen teerikanta väheni 

murto-osaan entisestä 
– Todennäköiset syyt: voimalapaikkojen välttäminen 

(syrjäytymisvaikutus) ja voimaloiden ja lisääntyneen 
ihmistoiminnan aiheuttama häiriö soitimelle 

• Merituulipuiston hylkeille aiheuttama häiriö 
– Esimerkki Tanskasta: ainoa havaittava reaktio perustuksia 

paalutettaessa, jolloin eniten melua; osa hylkeistä siirtyi muualle 
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• Voimaloiden läheisyydessä olevien sopivien 
elinympäristöjen välttäminen: 
– Talvehtimisalueilla hanhia, sorsia ja kahlaajia vähemmän 

voimaloiden läheisyydessä kuin kauempana 
– Syrjäytymisvaikutus lintuihin ulottuu yleensä enimmillään 

600 m:n päähän voimalasta 
– Toisaalta hirviä ja poroja toisinaan havaittu 

voimalapaikoilla (hajahavaintoja, varsinainen tutkimustieto 
hirvieläinten reaktioista puuttuu) 
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• Estevaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea muuttaviin 
lintuparviin 

• Reagoivat useimmiten väistämällä 
• Voimakkain väistö avointen elinympäristöjen lajeilla 

– Merisorsat, hanhet, kahlaajat 
– Haahkat aloittavat väistön 1‒2 km:n päässä 

merituulipuistosta 
– Joillakin lajeilla väistö jopa 5 km ennen meripuistoa 

• Huonossa näkyvyydessä ja yöllä väistöetäisyydet 
lyhyempiä 

• Oppimisen merkitys pitkäikäisillä lajeilla: 
lyhytnokkahanhet oppivat parissa vuodessa väistämään 
kahta isoa vierekkäistä merituulipuistoa 
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• Väistö useimmiten horisontaalista eli sivusuuntaista 
• Myös vertikaalista 

– Merituulipuiston läpi muuttavat haahkat lentävät 
törmäyskorkeuden alapuolella 

– Törmäyskorkeus = korkeusvyöhyke jossa lintu on 
vaarassa törmätä roottorin lapoihin 

• Yhden tuulipuiston väistöstä aiheutuva energeettinen 
kustannus linnulle hyvin vähäinen 

• Usean peräkkäisen puiston väistö erityisesti rannikon 
muuttoreiteillä voi aiheuttaa mitattavissa olevia 
energeettisiä vaikutuksia 
– Tutkimustietoa näistä ns. kumuloituvista vaikutuksista ei 

ole 
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2.2 Elinympäristömuutokset 
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• Voimalapaikan puusto raivataan 0,5‒1 hehtaarin alalta 
• Rakentaminen vie 2‒3 % tuulipuiston pinta-alasta 
• Rakennusalueet eivät palaudu luonnontilaan toiminnan 

loputtua 
• Voimalapaikkojen ja tie- ja siirtolinjojen raivaus lisää 

elinympäristöjen pirstoutuneisuutta 
• Lisääntyvä reunavaikutus voi välillisesti lisätä esim. 

metsäkanalintuihin kohdistuvaa saalistuspainetta 
• Toisaalta reunoihin kehittyvä lehtivesakko, -puusto ja -

pensaikko parantavat kasvinsyöjien (hirvieläimet, 
metsäjänis, riekko, teeri, pyy) ravinnonsaantia  
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2.3 Törmäyskuolevuus 
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• Ne linnut jotka eivät väistä, ovat vaarassa: 
– törmätä roottorin lapoihin 
– tai paiskautua ilmavirran (turbulenssin) vaikutuksesta 

maahan tai päin lapaa, konehuonetta tai voimalatornia  
• Törmäysriskiin vaikuttavia tekijöitä 

– Lentokorkeus 
• Laji- ja jopa yksilökohtainen ominaisuus 
• 80 % meri- ja metsähanhista muuttaa keväällä 

törmäyskorkeudella 
– Tuulivoimapuiston sijainti 

• Suurimmat törmäyslukemat rannikon ja saariston 
maatuulipuistoissa muuton tihentymien (pullonkaula-
alueiden) ja merkittävien kerääntymisalueiden läheisyydessä 

• Kerääntymisalueiden tuntumassa sijaitsevien tuulipuistojen 
lähellä muuttoparvien laskeutumiset ja nousut riskialttiita 
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– Voimaloiden lukumäärä ja keskinäinen sijainti 
• Mitä isompi puisto, sitä tehokkaampi väistö 
• Mitä etäämmällä voimalat toisistaan, sitä vähemmän 

törmäyksiä 
– Sää ja näkyvyys 

• Pilvisessä, sumuisessa tai sateisessa säässä vesilinnut 
lentävät matalalla (osittain törmäyskorkeudella) 

• Toisaalta muutto usein lakkaa huonolla säällä 
• Kirkkaina öinä muuttavat korkealla, yleensä 

törmäyskorkeuden yläpuolella 
– Lentoestevalot 

• Sininen ja vihreä houkuttelevat lintuja vähemmän kuin 
punainen ja valkea 

• Tanskassa merituulipuiston lentoestevalot eivät houkutelleet 
isoja yöllä muuttavia vesilintuja (pääasiassa haahkoja) 
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• Törmäyskuolevuuden suuruus 
– Tehokkaan väistön ansiosta vesilintujen törmäyskuolevuus  

luultavasti vähäistä 
– Kuolevuuden todellisesta määrästä kuitenkin vähän tietoa 
– Törmäyslukemat vaihtelevat suuresti eri alueiden välillä 

• Pienimmillään keskimäärin vähemmän kuin 1 lintu, 
enimmillään useita kymmeniä/voimala/vuosi (koskee kaikkia lajeja) 

– Törmäyskuolevuutta arvioidaan mallinnusohjelman avulla 
• Arvio metsä- ja merihanhen törmäyskuolevuudesta 

kevätmuutolla suunniteltujen Kalajoen ja Raahen 
maatuulipuistojen kautta 

– Oletus: 95 % hanhista väistää voimaloita, 5 % lentää törmäysikkunan läpi 
– Törmäysikkuna = tuulivoimapuiston roottorien yhteenlaskettu 

pyyhkäisypinta-ala 
– 7 % törmäysikkunan läpi lentävistä hanhista osuu lapoihin 
– Voimaloiden aiheuttama kuolevuus kevätmuutolla 0,5 % metsähanhen ja 

0,6 % merihanhen läpimuuttokannasta 

6.6.2014 
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• Arvio haahkan törmäyskuolevuudesta syysmuutolla 
suuren merituulipuistoalueen kautta Tanskassa 

– 0,02 % läpimuuttokannasta 
• Sorsien törmäyskuolevuus yleensä suurempi kuin 

hanhien 
• Kanalintujen suhteellisen suuri törmäysriski johtuu 

niiden heikohkosta lennon ohjailukyvystä (vähän 
siipipinta-alaa suhteessa painoon) 

• Norjassa havaittu riekkojen ja Itävallassa teerien 
törmäyksiä voimaloihin 

– Vaikka lentävät yleensä törmäyskorkeuden alapuolella ja 
oleskelevat paljon maassa 

– Osa riekoista oli törmännyt torniin tai paiskautunut maahan 
• Lisäksi törmäykset voimajohtoihin 

– Lintujen voi olla jopa vaikeampi havaita ja välttää voimajohto 
kuin tuulivoimala 
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3. Tuulivoiman rakentamisen ja käytön vaikutukset 
metsästykseen 

• Ampuma-aseiden käyttö tuulipuistojen läheisyydessä 
– Metsästystä ja ampuma-aseiden käyttöä ei tarvetta rajoittaa 
– Metsästäjiä kuitenkin pyydetään luotiaseita käytettäessä ottamaan 

tarkasti huomioon, mitä voi olla ampumalinjalla 
– Hirvieläimiä ammutaan alaviistoon tai vaakaan, joten riski vähäinen 
– Haulikon käytöstä ei liene vaaraa voimalarakenteille 
– Ruotsissa metsästys kielletty tuulipuistojen kaava-alueilla! 

• Myös Suomessa väläytetty mahdollisia rajoituksia ampumalinjoihin 

• Tieverkoston vaikutukset 
– Alueiden saavutettavuus ympärivuotisesti paranee 
– Toisaalta muu vapaa-ajan liikenne ja ihmistoiminta voivat 

lisääntyä ja häiritä riistaa tai metsästystä 
• Mahdolliset vaikutukset paikallisiin riistakantoihin ja sitä 

kautta metsästysmahdollisuuksiin 
– Tietoa ei toistaiseksi ole käytettävissä 6.6.2014 27 



4. Päätelmät ja tärkeimmät tiedon puutteet 
• Tuulipuistojen vaikutukset riistalintuihin ja -nisäkkäisiin 

– Merellä 
• Pääasiassa este- ja häiriövaikutuksia 
• Kokonaisvaikutukset todennäköisesti vähäisempiä kuin 

rannikolla ja sisämaassa 
– Rannikolla 

• Pääasiassa törmäysriski ja este- ja häiriövaikutukset 
• Todennäköisyys lintujen populaatiotason vaikutuksille 

suurempi kuin merellä ja sisämaassa 
• Pohjanlahden rannikkolinja on kansainvälisestikin tärkeä 

muuttoreitti 
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– Sisämaassa 
• Elinympäristömuutosten suorat ja välilliset vaikutukset 

todennäköisesti merkittävimpiä 
• Törmäysriski saattaa olla paikallisesti merkittävä (mutta 

tutkimustietoa vähän) 
– Kanalinnuilla ympärivuotinen, muilla riistalinnuilla pesimäaikainen   

• Vaikutukset kaiken kaikkiaan paikallisia 
• Vaikutukset metsästykseen 

– Toistaiseksi lähinnä välillisiä 
– Esim. erämaisuuden väheneminen sisämaassa, lisääntyvä 

liikenne ja ihmistoiminta 
 

• Koska tuulipuistojen sijainti ja koko ja voimaloiden 
keskinäinen sijainti vaihtelevat, hankkeiden vaikutukset 
tapauskohtaisia 
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• Tietoa vähän tai ei ollenkaan seuraavista kysymyksistä: 
– Samalla alueella tai muuttoreitillä sijaitsevien tuulipuistojen 

kumuloituvat vaikutukset 
• Toistaiseksi ainoa maastohavaintoihin perustuva 

kokonaisselvitys: 
– TuuliWatti Oy ym. 2012. Kalajoki-Raahe tuulivoimapuistot – 

muuttolinnustoon kohdistuva yhteisvaikutusten arviointi 
– Koskee arvioitua törmäyskuolevuutta kevätmuutolla ja sen 

populaatiovaikutuksia 

– Törmäyskuolevuuden todellinen määrä eri lajeilla 
– Pesimälinnuston ja paikkalintujen (kanalintujen) 

törmäysriski eri vuodenaikoina rannikolla ja sisämaassa 
– Mahdolliset vaikutukset riistanisäkkäisiin 

• Esim. Suomenselän metsäpeurojen vasomisalueille suunnitteilla useita 
tuulipuistoja! 

– Jaksottaisen matalataajuisen äänen, lapojen vilkunnan ja 
lentoestevalojen vaikutukset paikallisten lintujen ja 
nisäkkäiden käyttäytymiseen 
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5. Vinkkejä tuulivoimahankkeiden arvioimiseksi 
riistatalouden kannalta 

• Merialueen ja rannikon tuulipuistohankkeet 
– Sijaitseeko suunniteltu tuulipuisto vesilintujen muuttoreitillä 

tai sen läheisyydessä? 
– Miten suunnitellut voimalat aiotaan sijoittaa suhteessa 

vesilintujen päämuuttosuuntaan tai -suuntiin? 
• Huonoin vaihtoehto: voimalat rivissä poikittain muuttoreittiin nähden 

– Onko alueella tai sen läheisyydessä tärkeitä vesilintujen 
kerääntymis- tai ruokailualueita? 

– Onko alueella tai sen läheisyydessä vesilintujen 
pesimäkosteikkoja? 

– Paljonko aiotaan rakentaa uusia voimalinjoja (ilmajohtoja)? 
– Onko hankealueen läheisyydessä suunnitteilla tai vireillä 

muiden toimijoiden hankkeita?  
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• Sisämaan tuulipuistohankkeet 
– Onko alueella tai sen läheisyydessä metson tai teeren soidinpaikkoja tai 

riekon pesimäsoita? 
– Onko alueella tai sen läheisyydessä vesilintujen pesimäsoita tai -

kosteikkoja tai vesilintujen suosimia vesialueita? 
– Onko alueella hirvieläinten vaellusreittejä tai vasomisalueita? 
– Miten voimalat aiotaan sijoittaa suhteessa soidinpaikkoihin, pesimäsoihin 

ja -kosteikkoihin, vesialueisiin, vaellusreitteihin tai vasomisalueisiin? 
– Paljonko aiotaan rakentaa uusia teitä? 
– Paljonko aiotaan rakentaa uusia voimalinjoja (ilmajohtoja)? 
– Ylittävätkö voimalinjat merkittäviä vesistöjä? 
– Onko hankealueen läheisyydessä suunnitteilla tai vireillä muiden 

toimijoiden hankkeita?  

• Lisäksi: onko hankkeessa suunniteltu toimenpiteitä 
erityisesti lintuihin kohdistuvien vaikutusten 
lieventämiseksi? 
– Esim. kontrastivärien tai UV-maalin käyttö roottorien lavoissa 

havaittavuuden parantamiseksi, voimaloiden pysäyttäminen 
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• Yhtenäisten metsäseutujen pirstominen tuulipuistoilla 
riistatalouden kannalta erityisen haitallista 
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Gävle, Ruotsi 



• Riistatalouden kannalta suotavaa, että teollisen 
tuulivoiman rakentaminen keskitettäisiin rakennettuun 
ympäristöön kuten teollisuusalueille sekä avomerelle 

• Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 2013: 
– Selvitetään keinoja, joilla voidaan edistää 

tuulivoimarakentamisen keskittämistä laajemmiksi 
kokonaisuuksiksi 

– ”Pidemmällä aikavälillä eri hallinnonalojen yhteiseksi 
keskeiseksi tavoitteeksi tulisi asettaa merituulipuistojen 
kestävän toteuttamisen edistäminen" 
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