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Asia: WWF:n lausunto tuulivoimarakentamisen oppaan luonnoksesta 
 
Yleistä 
 
Tuulivoima on puhdas uusiutuva energiamuoto ja WWF tukee tuulivoiman merkittävää 
lisärakentamista Suomessa. On kuitenkin tärkeää, että luonnon monimuotoisuuden suojelu ja 
tuulivoiman rakentaminen pystytään sovittamaan yhteen niin, että merkittäviä luontoarvoja ei 
tuulivoimarakentamisella vaaranneta. 
 
WWF Suomi laati yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja BirdLife Suomen kanssa nyt lausunnolla 
olevan oppaan valmisteluvaiheessa ohjeen ”Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen 
tuulivoimahankkeissa”1, joka jaeltiin opasta laatineelle työryhmälle. Tämän pohjalta WWF, SLL ja 
BirdLife kommentoivat nyt lausunnolla olevan oppaan aiempia versioita, ja 
luonnonsuojelujärjestöjen keskeiset näkemykset esitettiin myös YM:n järjestämässä 
keskustelutilaisuudessa 8.4.2011.  
 
Lausunnolla oleva tuulivoimarakentamisen opas on monipuolinen esitys tuulivoimarakentamisen 
vaikutuksista, kaavoituksesta ja ohjeistuksesta. Oppaan sisältö ja erityisesti sen linnustoa 
käsittelevä luku 5.6.4. on oleellisesti parantunut aiempaan versioon (WWF:n lausunto YM:lle 
21.6.2011) nähden. Merikotkan osalta ehdotamme lisättäväksi tekstiin (5.6.4. Linnusto / 
Tuulivoimarakentamisen linnustovaikutukset / Merikotka) viittauksen WWF:n laatimaan ohjeeseen 
merikotkien huomioon ottamiseksi tuulivoimaloita suunniteltaessa2, jota WWF päivittää tiedon 
karttuessa. 
 
Kuitenkin luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelu saa oppaassa 
edelleen WWF:n mielestä liian vähäisen painoarvon. Erityisesti haluamme kiinnittää huomiota 
seuraaviin, jo aiemmissa kommenteissa esiin nostamiimme asioihin: 
 

- Ohjeistuksen kannalta olisi selkeämpää, että tuulivoimarakentamiseen kokonaan 
soveltumattomat alueet eli ns. ei-alueet olisi listattu. Linnuston kannalta erityisen 
tärkeistä alueista, joita tulee häiriö- ja häviämisriskin pienentämiseksi välttää (5.6.4. Linnusto 
/ Tuulivoimarakentamisen linnustovaikutukset, viimeinen tekstikappale ennen merikotkaa) 
puuttuvat muuttolevähdysalueet. 
 

                                                 
1
 http://www2.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/tuulivoima_yva_ngo_linjaus_110209.pdf 

2
 http://www.wwf.fi/mediabank/868.pdf 
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- Vedenalaisen luonnon osalta opas ei riittävästi korosta matalikkojen merkitystä. 
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. WWF mielestä alle 10 
m syvät meren matalikot tulisi tästä syystä määritellä tuulivoimarakentamiselle 
soveltumattomiksi alueiksi, ellei alueelta ole riittäviä inventointitietoja siitä, että alueella ei 
ole merkittäviä luontoarvoja.  

 

Maantieliikenne ja tuulivoima 
 
Maanteiden varsilla on runsaasti jo muutenkin rakennettua, tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa 
maata. Tuulivoimarakentamisen suunnittelun oppaan luonnoksessa on määritelty valta- ja 
kantateillä sekä maanteillä, joilla nopeusrajoitus on vähintään 100 km/h, tuulivoimalan 
vähimmäisetäisyydeksi tiestä 500 m. WWF Suomen mukaan tämä on kohtuuton vaatimus. 
 
Tämän sijaan voitaisiin soveltaa jotain kansainvälistä menettelyä valtateiden kohdalla. Esimerkiksi 
Hollannissa on käytössä ns. riskianalyysimenettely, joka voisi toimia Suomessakin. 
Riskianalyysimenettelyssä määritellään eri kohteille turvalliset etäisyydet tuulivoimaloista. 
Hollannissa tiestä vaadittu etäisyys on riskianalyysin perusteella 0,5 kertaa roottorin halkaisija eli 
käytännössä lavan pituus. Kanadassa on käytössä riskiarviomenettely. Riskiarvio tulee toteuttaa, jos 
tuulivoimalaa suunnitellaan lähemmäs kuin 200 m tiestä. Tällöin voimalan on otettava käyttöön 
riskiä vähentäviä tekijöitä 
 
Riskianalyysi- tai riskiarviomenettelyä kannattaisi käyttää Suomessa (ainakin) yli 100 km/h valta- ja 
kantateiden sekä maanteiden kohdalla myös siksi, että olosuhteet maan eri osissa ovat toisistaan 
hyvin poikkeavat. Turvalliset etäisyydet voisivat siis poiketa toisistaan maan eri osissa. 
Riskianalyysin tai -arvion taustalla tulisi käyttää parasta mahdollista tutkimustietoa esimerkiksi 
tuulivoimalasta irtoavan jään aiheuttamista riskeistä henkilöautoliikenteelle, ja myös riskiä 
vähentävistä tekijöistä. Myös rautatieliikenteen kohdalla olisi mahdollista soveltaa riskianalyysiä tai -
arviota.  
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