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Tahtoa ja voimaa
Energia on välttämätön osa elämäämme. Tuulivoima ja muut
uusiutuvan energian tuotantomuodot luovat kestävän pohjan
hyvinvoinnillemme. Tuulivoimatuotannon kannalta olennaiset
tuuliolot ovat riittävän hyvät Suomessa. Mutta moni epäilee
sittenkin, sopivatko tuulivoimalat Suomeen.
Tuulivoima herättää monia kysymyksiä. Miten käy luonnontilaisten rannikkomaisemien, Lapin tunturien luonnonrauhan
ja saaristomaiseman? Entä linnut? Uhkaavatko tuulivoimalat
niitä? Jäävätkö lintujen pesimäalueet ja muiden eläinten reviirit energiantuotannon jalkoihin? Pilaavatko humisevat tuulivoimalat viimeisetkin rippeet luonnonrauhasta? Joudummeko
kaiken lisäksi maksamaan sähköstä tuulivoiman takia nykyistä
enemmän?

Tämä esite vastaa näihin kysymyksiin nojautuen tutkittuun
tietoon tuulivoimasta ja sen vaikutuksista. Esitteessä viitataan
myös ihmisten näkemyksiin tuulivoimasta. Tulokset on saatu kahdesta tutkimuksesta, joista on voitu vertailla ihmisten
mielipiteitä tuulivoimahankkeiden aloitusvaiheessa ja niiden
valmistuttua. Molemmissa tutkimuksissa käytettiin samoja
kysymyksiä.
Tuulivoimahankkeen aloitusvaiheessa selvitettiin 1200 henkilön mielipiteet. Aineisto pohjautuu wpd Finland Oy:n tekemiin
asukaskyselyihin osana tuulivoimahankkeiden alkuvaiheen selvityksiä Muoniossa, Perämeren rannikolla ja Hankoniemellä.
Motiva teetti Taloustutkimuksella vastaavan toukokuussa
2010 Porissa ja Kemissä, joissa tutkittiin mielipiteitä jo rakennetuista hankkeista. Kyselyyn haastateltiin kaupunkilaisia yhteensä 500.
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Miksi tuulivoimaa?
Tuulivoimala tuottaa sähköä ilman polttoainetta. Tuulivoima
on uusiutuvaa, päästötöntä energiaa. Jokainen tuulivoimalla
tuotettu kilowattitunti vähentää hiilidioksidipäästöjä, kun sillä
korvataan fossiilisilla polttoaineilla tuotettua voimaa.

Liike-energiasta sähköä
Tuuli syntyy auringosta. Kun auringon säteilyn aiheuttamat lämpötila- ja ilmanpaine-erot pyrkivät tasoit-

Tähän asti tuulivoimalla on ollut varsin vaatimaton merkitys
Suomen sähköntuotannossa. Mutta viime vuosina asenteet
ovat muuttuneet, ja vahvasti maailmalla kasvava ala on saamassa jalansijaa myös meillä.
Tuulivoiman lisärakentamiselle on myös muita perusteita kuin
uusiutuvuus ja polttoaineettomuus. Suomalainen teknologiateollisuus on tärkeä tuulivoimaloiden ja niiden komponenttien
valmistaja. Tuulivoimarakentaminen omassa maassa työllistää
ja on parasta alan viennin edistämistä. Eihän kukaan muukaan
voi uskoa teknologiaamme, jos emme itse investoi siihen.

tumaan, syntyy tuulia. Tuulivoima on ilman liikkeestä
valjastettua energiaa, jonka tuuliturbiini muuttaa sähköksi. Tuulivoimalan rakentamiseen kuluu energiaa,
mutta tuulivoimalaitos tuottaa sen rakentamiseen
käytetyn energian takaisin tavallisesti alle vuodessa1.
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Enemmän energiaa uusiutuvasti
Tuulivoima on tullut jäädäkseen osaksi Suomen monipuolisia
energiantuotantoratkaisuja ja energiatavoitteitamme, jotka
liittyvät myös olennaisesti EU:n jäsenvaltioilleen asettamiin
velvoitteisiin.

Tuulivoimasta merkittävä energianlähde
Suomessa tärkein uusiutuvan energian lähde on bioenergia. Myös tuulivoiman lisäämiseen on meillä merkittävästi mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa tuulivoi-

Suomen velvoite on lisätä uusiutuvan energian osuutta kokonaisenergiankulutuksesta nykyisestä alle 30 prosentista 38
prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös tuulivoiman voimakasta lisäämistä.2

Uusiutuva energia EU-maissa
ja tavoitteet 2020
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ma on bioenergian ja vesivoiman rinnalla tärkeimpiä
uusiutuvan energian lähteitämme.
Suomi on kirjannut EU:n asettamat velvoitteet omaan kansalliseen ilmasto- ja energiastrategiaansa. Tuulivoimalle tavoitteeksi on määritelty runsaat 6 terawattituntia, jonka tuottamiseen
tarvitaan noin 2 000 megawattia rakennettua kapasiteettia
vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaisi noin 700 tuulivoimalan rakentamista ympäri Suomen, kun yksittäisen voimalan
kapasiteetti olisi kolmen megawatin luokkaa3.
Tavoitteeseen pääsemiseksi valtio on päättänyt tukea tuulivoimaa syöttötariffijärjestelmällä. Kaavailtu syöttötariffi eli
takuuhinta olisi 83,5 euroa megawattitunnilta. Sen toivotaan
käynnistävän monet suunnitteilla olevat hankkeet. Kyseinen
takuuhinta ei kuitenkaan ole riittävän korkea merituulipuistojen rakentamiseen, vaan siihen tarvitaan lisätukea, jotta korkeammat kustannukset saataisiin katetuksi.4
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Hiilidioksidipäästöt vähenevät
Ruskeat pylväät esittävät uusiutuvan energian osuutta eräiden EU-

Kuusi terawattituntia tuulivoimaa vähentäisi hiilidiok-

maiden ja koko EU:n kokonaisenergiakulutuksesta vuonna 2005 ja

sidipäästöjä 3,2 miljoonaa tonnia5. Tilastokeskuksen

vihreät asetettuja tavoitteita vuoteen 2020 mennessä.

ennakkotiedon mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt vastasivat 70,1 miljoonaa tonnia vuonna 2008,
henkilöä kohti noin 13,4 tonnia.
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Talvella on tuulisempaa
Vuonna 2009 julkaistu Suomen tuuliatlas (www.tuuliatlas.ﬁ)
osoittaa, että meillä on nykyaikaiselle tuulivoimarakentamiselle suotuisia paikkoja rannikoiden, merialueiden ja tuntureiden
lisäksi myös sisämaassa.
Tuuliatlas ja olemassa olevista tuulivoimaloista saadut tuotantotiedot osoittavat, että tuulivoimalat tuottavat hyvin myös
talvella, kun energiankulutus on huipussaan. Suurten tuulivoimaloiden tuotantokorkeuksilla on tällöin jopa keskimääräistä
tuulisemmat olosuhteet. Talvikuukausina tuotanto on noin
kaksinkertainen kesäkuukausiin verrattuna6.
Yhden 3 MW:n tuulivoimalan tuottama sähkö vastaa 3 000–
4 000 kerrostalokaksion tai 300–450 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Ylhäällä tuulee
Pakkaspäivät talvella tuntuvat usein varsin tuulettomilta. Me ihmiset
koemme tuulen ja tyvenen alle kahden metrin korkeudella maanpinnasta ja useimmiten kaukana sieltä, missä tuulivoimaa tuotetaan
– suojaisella asuinalueella tai metsän siimeksessä. Jos voisi nousta
sadan metrin korkeudelle maanpinnasta avoimella merenrannalla tai
tunturin huipulla, tuntisi luissaan sen minkä meteorologit ja tuulivoimatuottajat ovat tienneet jo pitkään. Ylhäällä tuulee kovaa – myös
paukkupakkasilla.
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Muutos maisemassa
Tuulivoimalat näkyvät maisemassa mutta siihen, minkälainen
vaikutelma niistä syntyy, vaikuttaa moni seikka.

Tuulivoimalle sopivat alueet

Ympäröivä maasto, sen puusto tai avoimuus tai rakennukset
vaikuttavat keskeisesti tuulivoiman synnyttämään maisemakuvaan. Miten voimalat on toistensa suhteen sijoitettu sekä
niiden koko ja määrä vaikuttavat siihen, millaiseksi maisema
koetaan.

Mitä koskemattomampi luontoalue on kyseessä, sitä huonommin sen katsotaan kestävän tuulivoiman sijoittamista. Mitä
alkuperäisemmäksi alue koetaan, sitä suurempi saattaa olla
alueen ja tuulivoiman välinen visuaalinen ristiriita.

Tuulivoimaloiden rakentamiseen ja huoltoon tarvittava tiestö
ja muut tuulivoimalan lähiympäristön rakenteet muuttavat
ympäristöä useimmiten rakennuspaikan lähimaisemassa.

Tunturimaisemat ja merialueet ovat mittakaavaltaan suurpiirteisiä ja niiden katsotaan soveltuvan hyvin tuulivoimarakentamiseen. Ne ovat useimmiten myös tuulisia alueita ja siten
tuulivoimalle otollisia sijoituspaikkoja.7
Tuulivoimatuotanto ja voimaloiden huolto vaativat yhteyksiä
teihin ja sähköverkkoon. Se, miten ne vaikuttavat luontoon ja
rakennettuun ympäristöön, on myös huomioitava arvioitaessa
alueen sietokykyä tuulivoimarakentamiselle.

MUUTOS MAISEMASSA

Tuulivoimaloiden sijoitus

ENNEN

Yleispätevän ohjeistuksen luomista tuulivoimaloiden sijoittamisesta pidetään mahdottomana. Kutakin hanketta suositellaan tarkasteltavaksi erikseen omana kokonaisuutena.
Maisemaselvitysten tekoa korostetaan jokaisen rakentamissuunnitelman yhteydessä.
Alueiden virkistys- ja matkailukäytön pelätään usein häiriintyvän tuulivoimaloiden rakentamisen myötä. Tuulivoimaloiden
sijoittamisen suunnittelussa kiinnitetäänkin huomiota alueiden muuhun maankäyttöön.

ENNEN
MUUTTUUKO
VIRKISTYSKÄYTTÖ?
Kyselylomakkeen ”Oman asuinalueeni virkistyskäyttö muuttuu
tuulipuiston rakentamisen myötä” -väitteeseen vastanneista
noin 21 prosenttia oli sitä mieltä, että oman alueen virkistyskäyttö heikkenee, mutta peräti
kaksi kolmasosaa ei koe rakentamisen vaikuttavan siihen.
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PILAAVATKO TUULIVOIMALAT MAISEMAN?
Kyselylomakkeen ”Tuulivoimalat eivät pilaa maisemaa”
-väitteeseen vastanneista
keskimäärin yli puolet oli
täysin samaa tai osittain
samaa mieltä.

JÄLKEEN
PILAAVATKO TUULIVOIMALAT MAISEMAN?
Väitteeseen ”Tuulivoimalat
eivät pilaa maisemaa” vastanneista yli 60 prosenttia oli
täysin samaa mieltä ja osittain samaa mieltä.

JÄLKEEN
MUUTTUUKO VIRKISTYSKÄYTTÖ?
Tuulivoimaloiden lähiympäristöissä elävät eivät ole
kokeneet voimaloita oman asuinympäristönsä virkistyskäyttöä muuttavina, sillä alle 10 prosenttia kyselyyn
vastanneista näki virkistyskäytön muuttuneen tuulirakentamisen myötä. Yli 60 prosenttia oli täysin eri
mieltä ”Oman asuinalueeni virkistyskäyttö muuttui
tuulipuiston myötä” -väitteen kanssa.
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Tuulivoimalan äänet
Nykyaikaisen tuulivoimalan äänet syntyvät lähinnä sen lapojen
liikkeestä. Uuden tekniikan ansiosta tuulivoimalan koneisto on
entistä hiljaisempi. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että noin
300 metrin etäisyydellä voimalaitoksesta äänen voimakkuus
on samalla tasolla kuin jääkaapin kompressorin.
Tuulivoimalan jaksollinen käyntiääni on seurausta siiven pyörimisestä. Äänen taso vaihtelee lavan pyörimisnopeuden mukaan. Lisäksi syntyy toinen ääni lavan ohittaessa tornin. Ohitusääni on sitä voimakkaampi, mitä lähempänä lapa on tornia.

ENNEN
MITÄ TUULIVOIMALOIDEN
ÄÄNISTÄ AJATELLAAN?
”Tuulivoimaloista kuuluu häiritsevää melua” vastanneista
keskimäärin reilusti yli puolet
ei pidä tuulivoimaloiden ääntä
häiritsevänä.

JÄLKEEN

MITÄ TUULIVOIMALOIDEN
ÄÄNISTÄ AJATELLAAN?
Tuulivoimapuistojen lähiympäristöjen asukkaista vain harvat
kokevat tuulivoimalat meluisina.
Enemmistö eli yli 70 prosenttia
on eri mieltä ”Tuulivoimaloista
kuuluu kovaa melua” -väitteen
kanssa.

Koneiston, kuten vaihteiston, generaattorin ja jäähdytysjärjestelmien, äänet eivät ole yhtä hallitsevia kuin käyntiäänet.

DESIBELIT
Äänen voimakkuuden yksikkö on desibeli. Tuulivoimalan juurella ääni vastaa
normaalin puheäänen voimakkuutta,
noin 60 desibeliä. Maalle rakennetun
tuulipuiston, jossa on isoja 2–3 MW:n
voimaloita, äänet alittavat 40 desibeliä
tyypillisesti noin kilometrin etäisyydellä
lähimmästä voimalasta. Vuorokaudenaika, voimaloiden lukumäärä, maasto

Tyypillinen
äänilähde

Äänenpainetaso,
desibeliä

Suihkumoottori

134

ja kasvillisuus vaikuttavat myös äänen

Rock-konsertti

114

voimakkuuteen.

Suuri teollisuusmoottori

94

Yleinen toimistomelu

74

Ympäristöministeriö on määritellyt 40

Ääni tuulivoimalan juurella

60

desibeliä meluohjearvoksi taajaman ul-

Toimistohuone

54

kopuolisella virkistys- ja loma-asutus-

Hiljainen luontoalue

34

alueella yöaikaan.8

Erittäin hiljainen huone

14

Kuulokynnys

0

VALO JA VARJOT
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Valo ja varjot
Auringon paistaessa tuulivoimalan takaa syntyy
varjoja, ja valo voi heijastua voimalasta. Roottorin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, joka voi esimerkiksi kevät- ja syysauringon
paistaessa matalalta ulottua useiden satojen
metrien päähän tuulivoimalasta. Tuulivoimaloita ei tämän vuoksi sijoitetakaan yleensä lähelle
asutusta.
Etäämmällä voimaloista pitkien varjojen aikoja
on käytännössä vain muutamia tunteja vuodessa.9
Lentoturvallisuuden takaamiseksi tuulivoimaloissa on lentoestevalot. Avoimessa maastossa,
kuten merellä, valot voivat näkyä kilometrien
päähän. Toisaalta valot voivat helpottaa merellä
navigointia.

ENNEN
MIELIPITEITÄ
LENTOESTOVALOISTA
Yli 60 prosenttia ei pidä lentoestovaloja häiritsevinä.

JÄLKEEN
MIELIPITEITÄ
LENTOESTOVALOISTA
Yli 70 prosenttia ei pidä lentoestovaloja häiritsevinä.
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Sopeutuuko luonto tuulivoimaan?
Tuulivoimalla, kuten muullakin rakentamisella, on vaikutus
ympäröivään luontoon. Kun rakentamista suunnitellaan, sen
ympäristövaikutukset arvioidaan etukäteen.
Koska tuulivoimalat ovat korkeita rakennelmia, niiden vaikutukset linnustoon ovat usein päällimmäisiä huolenaiheita.
Maaston ja merenpohjan muokkaus voi myös muuttaa eläinten ja kasvien elinympäristöjä. Vaikutusten merkitys vaihtelee
hankkeen sijainnin ja koon mukaan.

Ovatko linnut vaarassa?
Lintuihin liittyviä riskejä tuulivoimaloiden yhteydessä ovat
mahdolliset törmäykset ja rakentamisen aiheuttamat ympäristömuutokset. Linnut voivat törmätä tuulivoimaloihin aivan
kuten muihinkin korkeisiin rakennelmiin. Tutkimusten mukaan
linnut näkevät ja kuulevat voimalat jo kaukaa ja väistävät niitä
vuorokaudenajasta riippumatta yli 100 metrin etäisyydeltä.

Rakentamisen myötä lintujen elinympäristö voi muuttua.
Muutokset voivat kohdistua joko lintujen pesimäalueille tai
kauempaa tulevien lintujen ruokailualue voi tuhoutua. Tuulivoimalat voivat vaikuttaa lintujen liikkumiseen tai käyttäytymiseen. Ruokailu- tai yöpymislennon aikana lintuparvet voivat
joutua muuttamaan lentoreittiään.
Tuulivoimalan äänet voivat myös olla riski linnuille. Esimerkiksi
voimalan läheisyydessä pesivä lintu ei välttämättä suojaudu
lähestyvältä pedolta, jos se ei kuule lajikumppanien varoituksia. Äänen aiheuttamaa häiriötä lintupopulaatioihin on tutkittu
melko vähän. Mitä ilmeisimmin riski on kuitenkin keskimäärin
selvästi pienempi kuin törmäys- tai ympäristönmuutosriski10.

SOPEUTUUKO LUONTO TUULIVOIMAAN?
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Vedenalainen elämä
Merituulipuistojen kohdalla voimalaitosten perustusten ja kaapelointien rakentaminen luonnollisesti vaikuttaa merenpohjan
eliöstöön ja paikallisesti samentaa myös vettä.

Merituulipuistojen yhteydessä on todettu, että lintumäärät
voivat jopa kasvaa tuulipuiston lähellä, koska pyyntikiellon
takia kala- ja simpukkakannat vahvistuvat.

Tuulivoiman käytön aikana vaikutukset ovat yleensä vähäisiä,
varsinkin jos läheisyydessä on muita toimintoja kuten satama
tai laivaväylä.

Edellä mainittu vaikutus voi myös luoda uuden elinympäristön
joillekin kalalajeille. Toisaalta rakentamisvaiheessa kutualueita
voi tuhoutua väliaikaisesti tai pysyvästi.

Vedenalaiset perustukset muodostavat keinotekoisen suojan
eläin- ja kasvilajeille. Tämä voi parantaa joidenkin lajien tai
niiden elinvaiheiden olosuhteita. Tanskassa merituulipuiston
ympäristössä tehdyn tutkimuksen mukaan varsinkin simpukat
kiinnittyivät tuulipuiston perustuksiin, ja kalojen sekä muiden
eläin- ja kasvilajien määrät lisääntyivät, mihin vaikuttaa myös
pyyntikielto tuulipuiston alueella.
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Mihin tuulivoimaa?
Tuulipuiston sijoittamista suunniteltaessa otetaan huomioon
monia asioita. Ympäristövaikutusten lisäksi alueita vertaillaan
tuotannon kannattavuuden perusteella.

Rakennuspaikka vaikuttaa tuulivoimaloiden perustusrakenteisiin ja siten kustannuksiin. Kantavalle maalle perustaminen on
yleensä helpointa ja edullisinta.

Alueen hyvät tuuliolosuhteet ovat tietenkin yksi tärkeimmistä
tekijöistä, jotta rakentaminen on teknistaloudellisesti kannattavaa.

Valtioneuvosto on ottanut kantaa tuulivoimarakentamiseen
valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa: niiden mukaan
maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet koko maassa. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman
voimalan yksiköihin.

Tuulivoimapuiston liittäminen sähköverkkoon vaikuttaa hankkeen kokonaiskustannuksiin, etenkin kun siirtoyhteydet ovat
pitkiä. Mitä suurempia tuulipuistoja suunnitellaan, sitä vaativampaa on niiden liittäminen sähköverkkoon.
Myös muu rakentamista ja voimaloiden huoltoa tukeva infrastruktuuri on tärkeää. Tuulivoimaloiden suuret ja painavat osat
asettavat omat vaatimuksensa tiestölle. Rakennuspaikalle johtavan tien on oltava kantava, eikä siinä saa olla liian jyrkkiä mäkiä tai mutkia. Jo olemassa oleva tiestö vähentää rakentamisen
kustannuksia selvästi.

Vuosittainen tuulen keskinopeus
Suomen tuuliatlaksen mukaan

Nimellisteholtaan 3 MW:n tuulivoimalan vuosituotanto Suomen tuuliatlaksen mukaan

m/s

MWh

‹4

‹ 2000

4–4.5

2000–4000

4.5–5

4000–6000

5–5.5

6000–8000

5.5–6

8000–10000

6–6.5

10000–12000

6.5–7

12000–14000

7–7.5

14000–16000

7.5–8

16000–18000

8–8.5

18000–20000

8.5–9

› 20000

9–9.5
9.5–10
10–10.5
10.5–11
11–11.5
11.5–12
12–12.5
12.5–13
13–13.5
› 13.5

Parhaita tuulisia alueita Suomessa ovat rannikot, merialueet ja Lapin tunturit. Sisämaassa sijoituspaikoiksi voivat soveltua ympäristöään korkeammat mäet, suurten järvien rannat ja laajat peltoaukeat. Keskituulennopeutta 6,0 m/s laitoksen napakorkeudella voidaan pitää suuntaa antavana
alarajana sijoittumisedellytyksiä harkittaessa. Tuulivoimalan tuotanto kasvaa jyrkästi tuulennopeuden kasvaessa.

MIHIN TUULIVOIMAA?
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Yksi vai useampi mylly?
TUULIEN KARTOITUS
Suomesta löytyy paljon tuulivoimatuotantoon sopivia, tuulisia alueita. Tuulisuuden
kartoittamiseksi on tehty Suomen tuuliatlas, jossa on mallinnettu tuuliolosuhteita
koko maan laajuudelta. Suomen uusi Tuuliatlas valmistui loppuvuodesta 2009. Ennen
sitä tiedettiin vain, että rannikoilla ja tuntureilla tuulee riittävästi. Jatkossa tuulivoimarakentaminen levittäytyy mahdollisesti
myös sisämaan tuulisille alueille.

Jotta tuulivoimaa voitaisiin hyödyntää merkittävästi,
on kannattavampaa rakentaa useamman voimalayksikön tuulipuistoja. Suurten tuulivoimalapuistojen
rakentaminen on perusteltua sekä taloudellisista
syistä että tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten
vuoksi.11
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MITÄ TUULIVOIMASTA AJATELLAAN?

Mitä tuulivoimasta ajatellaan?
Tuulivoiman rakentamista Suomeen suunnitteleva wpd Finland Oy on tehnyt laajoja asukaskyselyitä tuulivoimasta eri
puolilla Suomea.12 Kyselyihin on vastannut yli 1 200 henkilöä
Perämeren rannikolla, Hankoniemellä ja Muoniossa. Yhtiöllä
on suunnitelmia rakentaa kyseisille alueille tuulivoimapuistot.

Ei häiriötä tuulivoimasta

Wpd Finlandin kyselytutkimuksiin haluttiin saada vertailuaineisto, jossa verrattiin mielipiteitä jo rakennetuista hankkeista. Sitä varten Motiva teetti keväällä 2010 Taloustutkimuksella
asukaskyselyn, jossa haastateltiin yhteensä 500 kemiläistä ja
porilaista.

Sen enempää maisemamuutokset, tuulivoimaloiden äänet kuin
valotkaan eivät häiritse porilaisten ja kemiläisten enemmistöä,
ilmenee Motivan teettämästä tutkimuksesta.

Tervettä epäluuloa
Kun kyselytutkimusten tuloksia tarkastellaan, paljastuu selvästi tervettä epäluuloa oman lähiympäristön uutta energiatuotantohanketta kohtaan. Huolissaan ollaan voimaloiden
maisema- ja meluhaitoista. Myös rakentamisen vaikutuksia
luontoon ja aivan erityisesti lintuihin, pelätään.
Kuitenkin enemmistö wpd Finlandin kyselyyn vastaajista
suhtautuu varsin suopeasti tuulivoiman rakentamiseen, kuten
ilmenee sivujen 16 ja 17 kaavioista.

Suurin osa tuulivoimaloiden lähiympäristössä asuvista ei koe
niiden huonontavan omaa elinympäristöään.

Sen sijaan kyselytutkimuksesta paljastuu tarve lisätä tietoa
tuulivoimasta.

16

KYSELYTUTKIMUSTEN TULOKSIA

Kyselytutkimusten tuloksia
Kyselytutkimuksissa ei havaittu suuria eroja naisten ja miesten
mielipiteissä. Myös eri paikkakunnilla asuvat ovat yllättävän
samanmielisiä. Erot jäävät yleensä tutkimuksen virhemarginaalien sisään.

Kaavioiden ruskeat pylväät kertovat tuloksista, jotka on saatu
wpd Finland Oy:n hankepaikkakunnillaan tekemistä kyselyistä
ennen hankkeen rakentamista, ja vihreät ovat Porissa ja Kemissä Taloustutkimuksen tekemän kyselyn tuloksia, jotka kertovat mielipiteistä hankkeiden rakentamisen jälkeen.

Kemissä ja Porissa voimalaitoksiin on totuttu ja suhtautuminen niihin on hyväksyvää.

Tuulivoimaloista kuuluu kovaa melua
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Tuulivoimalat eivät pilaa maisemaa
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Tuulivoimalan aiheuttamia äänimaiseman muutoksia pelätään, mutta käytännössä vain harva Kemissä ja Porissa asuva
kokee äänet häiritsevänä meluna.
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Tuulivoimalat ja maisema
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Tuulivoimalat aiheuttavat haittaa eläimille
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Tuulivoimalat ja eläimet
Tuulivoimaloiden vaikutuksista eläinten suhteen on selvästi
enemmän epätietoisuutta kuin muissa kysymyksissä ilmeni.

Enemmistö vastaajista Kemissä ja Porissa ei pidä voimalaitoksia maiseman pilaajina.
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Tuulivoimaloiden lentoestovalot ovat häiritseviä
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Sain etukäteen riittävästi tietoa hankkeesta
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Tuulivoimalaitokset joudutaan varustamaan lentoestovaloilla.
Vilkkuvia valoja ei kuitenkaan koeta häiritsevinä.
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Ihmisten hyvinvointi on heikentynyt
tuulipuiston rakentamisen myötä
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Tietoa tarvitaan

80

20

4

1

Tuulivoima ja ihmisten hyvinvointi
Tuulivoimaloiden rakentamista ei koeta elinympäristöä ja hyvinvointia heikentävänä.

Tietoa tuulivoimasta ja sen rakentamisen vaikutuksista tarvitaan selvästi lisää.
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Monta näkökulmaa tuulivoimaan
Tuulivoima herättää paljon tunteita – puolesta ja vastaan.
Mielipidekyselyt osoittavat kuitenkin selvästi, että enemmistö suomalaisista suhtautuu varsin positiivisesti tuulivoiman
rakentamiseen.
Positiivinen asenne korostuu kaikista vastauksista, osoittaa
Motivan Porissa ja Kemissä teettämä mielipidekysely. Porilaiset ja kemiläiset ovat jo tottuneet meren äärellä pyöriviin
tuulivoimalaitoksiin. Suurimmalle osalle tuulivoima energiantuotannon muotona sopii mainiosti.
Usein, kun tuulivoiman rakentamista suunnitellaan uudelle
alueelle, sitä vastustetaan äänekkäästi. Mielipidekyselyt antavat kuitenkin niillä paikkakunnilla rakentamiselle varsin myötämielisen tuloksen.

Tuulen voimalla – puhtaasti
Ennakkoluulojakin siis on, mutta enemmistö suomalaisista
näkee päästöttömän energiantuotannon hyvänä asiana. Uusiutuvan energian käyttö hillitsee ilmastonmuutosta.
Tuulivoiman rakentaminen tuo myös tuulivoimapuistojen
alueen kuntiin kiinteistövero- ja maavuokratuloja sekä etenkin
rakentamisvaiheessa myös työtä eri alojen yrityksille.
Suomen energiatalous perustuu monimuotoiseen tuotantoon.
Tuulivoiman lisärakentaminen monipuolistaa sitä entisestään
ja lisää energiaomavaraisuutta.
Tuulivoimalla on myös merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia. Se on täysin päästötön sähköntuotantomuoto, ja tuulivoimalat voidaan käyttöikänsä päätteeksi purkaa ja hyödyntää
metallit ja muut materiaalit kierrättämällä.
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