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Valmistunut selvitys
Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys 1/2

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushanke sisälsi

Kyselytutkimus asukkaille tuulivoimaloiden läheisyydessä

Pitkäaikaismittaukset infraäänitaajuuksien mittaamiseksi

Kokeelliset altistuskokeet laboratorio-oloissa

Toteuttajina VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos. STM:n kokoama hanke

Raportti: Infrasound Does Not Explain Illness Related to Wind Turbines

Policy Brief: Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys 

Video: Tutkimus: tuulivoimaloiden infraääni ei aiheuta terveysvaikutuksia
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https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-907-3
https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=34903
https://www.youtube.com/watch?v=MH1SutjnXY4
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Päätulos

Infraääni ei selitä tuulivoimaan liitettyä oireilua 

Toimenpide-ehdotukset

Hankkeessa ei saatu näyttöä tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutuksista. Henkilöillä, jotka 

yhdistävät oireensa tuulivoimaloiden infraääneen on todellisia, elämänlaatua heikentäviä oireita, 

joiden lieventämiseksi tarvitaan toimenpiteitä. 

Tuulivoimaloiden kuuluvan äänen, valojen ja vilkkuvan varjostuksen aiheuttama häiriö tulisi olla 

mahdollisimman vähäistä, kun tavoitteena on vähentää oireita ja haittaa. Lisäksi on tärkeää, että 

lähialueiden asukkaat tulevat kuulluksi jo tuulivoimantuotantoalueen suunnitteluvaiheessa.

Kaikessa oireilussa, myös tuulivoimaloihin liittyvässä, on mukana nosebomekanismit, joten 

tutkijoiden, median, poliitikkojen, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen ei tule esittää 

perusteettomia väitteitä terveyshaitoista, sillä se lisää huolta ja oireilua. Sen sijaan väestölle tulisi 

välittää luotettaviin tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa.

Jatkotutkimukset tulisi kohdistaa sekä teknisiin ratkaisuihin että yksilöllisiin ja yhteisöllisiin 

tekijöihin, joilla voidaan vähentää tuulivoimaloiden häiritsevyyttä ja oireiden syntymistä.
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Meneillään oleva selvitys
Tuulivoimarakentamisen edistäminen  1/2

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeella selvitetään 

• kaavoituksen ja luvituksen sujuvoittamista

• merituulivoimahankkeiden kannattavuuden parantamista

• tuulivoiman ja puolustusvoimien tarpeiden yhteensovittamista

Toteuttajina

• FCG Oy, VTT, HPP Asianajotoimisto Oy, Ilmatieteen laitos, KPMG Oy

Ohjausryhmässä

• neljä varsinaista jäsentä eri ministeriötä YM, TEM, PLM sekä OM 

• asiantuntijäsenet kunnasta, maakuntien liitosta, ELY-keskuksesta sekä puolustusvoimista 
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Keskeiset etapit 

• Selvitysvaiheessa haastattelut, työpaja, kirjallisuusselvitykset

• Selvitysvaiheen jälkeen osa-alueittaiset raportoinnit ja policy briefit ja lopullinen raportti

• Alkuperäisen aikataulun mukaan hanke valmistuu elokuuhun 2021 mennessä. Aikataulua on 

nopeutettu 

Linkki hanke-esittelyyn

• Tuulivoimarakentamisen edistämisen hanke-esittely
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https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/tuulivoimarakentamisen-edistaminen-keinoja-sujuvaan-hankekehitykseen-ja-eri-tavoitteiden-yhteensovitukseen


• Vuoden 2020 neljänteen 

lisätalousarvioon saatiin 

määrärahaa 

tuulivoimakaavoitukseen jaettavaksi 

maakuntien liitoille ja kunnille

• Määrärahaa myönnetään 

tuulivoimarakentamista ohjaavaan 

kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin 

liittyviin selvityksiin

• Hakuaika avustuksille  päättyi 

24.9.2020
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Tuulivoima-avustukset liitoille ja kunnille 



ELY -keskuksille jaettu määrärahaa 

• Vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioon saatiin myös määrärahaa ELY-

keskuksille tuulivoimarakentamisen edistämiseen.

• Resurssi on tarkoitettu asiantuntemuksen ja neuvonnan antamiseen 

tuulivoimaan liittyvään kaavoitukseen, vaikutusten arviointeihin ja 

lupamenettelyihin sekä muuhun tuulivoiman käyttöä edistävään työhön kuten 

tuulivoiman selvitysten tekemiseen. Työhön voi sisältyä lisäksi YVA-tehtäviä 

samoin kuin luonnonsuojelulain mukaisia Natura-tehtäviä, jotka liittyvät 

tuulivoiman toteuttamiseen.

• Määräraha mahdollistaa lisäksi valtakunnallisen tuulivoimaneuvonnan 

jatkamisen vuoden 2022 lopulle. 
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Linkki Valtakunnallinen tuulivoimaneuvonta

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Tuulivoimarakentaminen/Tuulivoimaneuvonta



