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Asia:  WWF Suomen lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta    
 
 
WWF Suomi kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
WWF ottaa kantaa vain tuulivoiman rakentamiseen liittyvän YVA:n soveltamisrajaan. 
 

Asetusluonnoksessa esitetään: 
 
7) energian tuotanto: 
e) tuulivoimalahankkeet, joiden yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai 
kokonaisteho vähintään 30 megawattia; 

 
Kuitenkin lain perusteluissa esitetyissä muiden maiden YVA:n soveltamisrajoissa, varsinkin 
naapurimaissa raja-arvot ovat huomattavasti tiukempia.  
 

 Tanskassa kokorajana on yli 3 voimalaa tai voimalan korkeus vähintään 80 metriä. 
 Ruotsissa on yksittäisen voimalan kokorajana on 150 metriä ylittävät voimalat. 

Lisäksi arviointimenettelyä sovelletaan, jos voimaloita on vähintään 7 ja niiden 
korkeus yli 50 metriä.  

 Norjassa teholtaan yli 10 MW voimaloihin sovelletaan arviointimenettelyä.  
 Latviassa, Liettuassa sekä Englannissa ja Walesissä kokorajana on 10-20 metrin 

voimalan korkeus.  
 Virossa vesialueelle sijoittuva hanke edellyttää aina YVA -menettelyä.  
 Ahvenanmaalla kokorajana on yksittäisen tuulimyllyn tai voimalan rakentaminen, kun 

tuotanto ja jakelu on vähintään 3 MW. 
 
Kuulostaakin erikoiselta, että Ympäristöministeriö on määritellyt hankeluettelon kokorajaksi 
kolme vaihtoehtoa, joista pienin vaihtoehto on nyt esitetty eikä sitä pienempiä ole 
nähtävästi tarkasteltu lainkaan. 
 
Perustelu, että valmistelun aikana on ollut nähtävissä yksittäistapauksessa tehtyjen 
päätösten painottumisen selkeästi vähintään 10 voimalaa sisältäviin hankkeisiin on osoitus 
siitä, ettei riittäviä ohjeita pienempien hankkeiden YVA-vaatimuksesta ole ollut olemassa ja 
näin tarve raja-arvon tiukentamiselle on olemassa.  
 
WWF Suomi on yhdessä muiden luonnonsuojelujärjestöjen kanssa käyttänyt parasta 
mahdollista asiantuntemusta ja laatinut ohjeen ”Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen 



 

tuulivoimahankkeissa”. Ohjeessa otetaan kantaa moneen yksityiskohtaan, myös 
hankekohtaiseen ympäristövaikutusten arviointiin. 
 
Järjestöjen asiantuntijoiden yksiselitteinen kanta on, että YVA:aa tulisi soveltaa aina kun 
suunnitellaan vähintään viittä tuulivoimalaa tai yksiköiden teho yhteensä ylittää 15 MW 
sekä lähekkäisissä hankkeissa tai hankelaajennuksissa, jotka yhdessä ylittävät nämä rajat. 
YVA-rajan asettaminen 10 myllyyn voisi hyvinkin johtaa myös siihen, että juuri rajan alle 
jäävät 8-9 myllyn voimalat yleistyisivät, mikä olisi vastoin yleisesti hyväksyttyä tavoitetta 
keskittää tuulivoimatuotantoa isompiin yksiköihin. 
 
WWF esittääkin, että asetusluonnosta tiukennettaisiin tältä osin luonnon kannalta 
varmemmalle tasolle järjestöjen esityksen mukaisesti. 
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