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Asia: WWF:n lausunto tuulivoimarakentamista koskevasta ohjeistuksesta 
 
 
Yleistä 
 
WWF kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ympäristöministeriön työryhmän 
ehdotuksesta tuulivoimarakentamisen ohjeistukseksi. Ohjeistus on monipuolinen esitys 
tuulivoimarakentamisen vaikutuksista, kaavoituksesta ja ohjeistuksesta. Tuulivoima on 
puhdas uusiutuva energiamuoto ja WWF tukee tuulivoiman merkittävää lisärakentamista 
Suomessa. 
 
On tärkeää, että luonnon monimuotoisuuden suojelu ja tuulivoiman rakentaminen pystytään 
sovittamaan yhteen myös Suomessa. Tämä vaatii vahvaa viranomaisyhteistyötä eri 
ministeriöiden kesken sekä lisäselvityksiä liittyen etenkin rakennettuun ympäristöön sekä 
tuulivoimaan. Oleellista on myös, että rakennettuihin ympäristöihin liittyviin määräyksiin ei 
anneta vielä tässä vaiheessa tarkkoja ohjeistuksia, vaan jätetään ne päätettäväksi, kun 
näitä kartoittavat selvitykset valmistuvat. Myös tuore hallitusohjelma toteaa, että 
tuulivoimarakentamisen tulee selkiytyä ja tuulivoimaa tulee olla mahdollista rakentaa 
hyvätuulisille alueille:  
 

”Selkeytetään ja nopeutetaan tuulivoiman kaavoitusta, luvitusta, ympäristövaikutusten arviointia ja 
korvauskäytäntöjä maanomistajien oikeudet huomioiden. Edistetään tuulivoiman suunnitelmallista 
sijoittumista parhaille ja hyvätuulisille alueille yhteistyössä kaavoittajien, elinkeinoelämän ja 
maanomistajien kanssa. (Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi, sivu 42.)” 

 
Luonnon monimuotoisuus 
 
WWF Suomi laati yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja BirdLife Suomen kanssa nyt 
lausunnolla olevan ohjeistuksen valmisteluvaiheessa ohjeen ”Luonnon monimuotoisuuden 
huomioiminen tuulivoimahankkeissa”, joka jaeltiin ohjeistusta laatineelle työryhmälle. 
Tämän pohjalta WWF, SLL ja BirdLife kommentoivat nyt lausunnolla olevan ohjeistuksen 
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aiempia versioita, ja luonnonsuojelujärjestöjen keskeiset näkemykset myös esitettiin YM:n 
järjestämässä keskustelutilaisuudessa Säätytalolla 8.4.2011.  
 
Luonnonsuojelujärjestöjen ohjeessa ja ohjeistuksesta aiemmissa vaiheissa annetuissa 
kommenteissa (liitteenä ohje ja 8.4.2011 pidetyn esityksen kalvot) otetaan kantaa moneen 
yksityiskohtaan luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Näitä näkökohtia tulisi ottaa 
ohjeistuksessa huomioon selvästi paremmin kuin mitä lausunnolla olevassa ehdotuksessa 
on tehty. Keskeisimpiä puutteita tekstissä luontoarvojen kannalta ovat: 
 
- Kokonaan tuulivoimarakentamiselle soveltumattomien alueiden listasta puuttuvat meren 

matalikot (<10 m). Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa 
(VELMU) sekä lintujen muutonaikaista esiintymistä koskevissa selvityksissä on toistaiseksi 
inventoitu vain murto-osa merialueistamme. Tämän takia ainoa käyttökelpoinen tapa suojella 
luonnoltaan arvokkaimmat pohja-alueet rakentamiselta on käyttää syvyyskriteeriä. 
Asiantuntijoiden arvion mukaan käyttökelpoisin syvyysraja Suomen vesillä olisi 10 m.  

- Luvusta 3 puuttuu tarkastelu vaikutuksista maanpäällisiin luontotyyppeihin ja ekologiseen 
verkostoon 

- Luvussa 3.4 Vaikutukset linnustoon tulee korostaa erityisesti tuulivoimaloiden 
häirintävaikutuksia, jotka ovat tämänhetkisen käsityksen mukaan linnuston suojelun kannalta 
merkittävämpiä kuin suorat törmäysvaikutukset 

- Luvuissa 3.6 ja 4.8 (merenalainen luonto) tulee korostaa matalikkojen merkitystä merenalaisen 
luonnon monimuotoisuuden suojelussa; kuten olemme jo aiemmin kommenteissamme tuoneet 
esille, tekstiin olisi lisättävä meren matalikkojen (<10 m) suuri merkitys merenalaisen luonnon 
monimuotoisuuden kannalta 

- Luvussa 4.6 (Linnustoselvitykset ja vaikutusten arviointi) lueteltujen erityisesti huomioitavien 
lajien lista (merikotka, maakotka, kiljuhanhi, räyskä) on mielivaltainen ja puutteellinen; esitämme 
erityisesti huomioitaviksi pesimälajeiksi kaikki äärimmäisen tai erittäin uhanalaiset lintulajit sekä 
vaarantuneiksi luokitellut petolinnut ja kolonioissa pesivät lajit 

- yhteisvaikutusten tarkasteluun (luvut 3.10 ja 4.11) tulee lisätä tarkastelua luonnon 
monimuotoisuuden suojelun kannalta  

 
Maantieliikenne ja tuulivoima 
 
Tuulivoiman varoetäisyys maanteistä on parhaillaan Liikenneviraston selvityksen kohteena. 
WWF:n mielestä tähän kaivattaisiin myös puolueettoman tutkimuslaitoksen selvitystä, jotta 
varoetäisyydet tulee varmasti asetettua niin, ettei tuulivoimasta aiheudu turvallisuushaittoja 
ja että varoetäisyydet eivät aiheuta kohtuutonta haittaa tuulivoimatoiminnalle. Yleinen 
käytäntö (esimerkiksi Ruotsissa, Belgiassa, Iso-Britanniassa ja Irlannissa) on, että 
varoetäisyys on tornin korkeus yhdistettynä lavan pituuteen ja tien suojaetäisyyteen. 
 
Maantieliikenteen pelätyimmät liikenneturvallisuusvaikutukset liittyvät tuulivoimalasta 
irtoavaan jäähän sekä kuljettajan keskittymiseen. Molempien vaikutusten on osoitettu 
olevan vähäisiä ja kokemukset teiden läheisyydellä sijaitsevista tuulivoimaloista ovat 
Suomessa olleet hyviä. 
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Lentoliikenne ja tuulivoima 
 
Lentoliikenteen määräykset rajoittavat tuulivoimarakentamista voimakkaasti Suomessa. 
Useat tuulivoimahankkeet ovat jo kaatuneet lentoliikenteen määräyksiin ja nämä aiheuttavat 
suuren uhan myös tuleville hankkeille. Sekä lentokenttien ympärillä olevat 
esterajoituspinnat että korkeusrajoitukset tulisi määrittää uudelleen, jotta 
tuulivoimatoiminnalle olisi edellytykset Suomessa. Tähän vaaditaan lisäselvityksiä 
esimerkiksi kansainvälisistä käytännöistä, jotta Suomen toimintamalli olisi mahdollisimman 
lähellä varsinkin muita EU-jäsenvaltioita. Etenkin merenpinnan korkeuteen verrattavat 
korkeusrajoitukset aiheuttavat huomattavaa haittaa tuulivoimarakentamiselle. Tämä johtuu 
kahdesta syystä: (1) korkeat alueet ovat tuuliolosuhteiltaan erinomaisia ja (2) nykyaikaiset, 
tehokkaat tuulivoimalat ovat korkeita. 
 
Edellä mainittujen seikkojen vuoksi WWF suosittelee lisäselvitystä Finavian määräämille 
minimikorkeuksille. Tuulivoimarakentamisen ohjeistuksessa tulee ilmetä, että 
tuulivoimahankkeen lentoestelupa tulee hakea Finavialta, mutta yksityiskohdat tulisi jättää 
auki, jotta selvitysten antama lisätieto aiheesta voitaisiin huomioida tulevissa 
tuulivoimalahankeluvissa. 
 
Pientuulivoimalat 
 
Pientuulivoimaloiden rakennusmääräykset tulisi uudistaa niin, että ne ovat yhteneväiset 
kaikissa kunnissa. 
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