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Esipuhe 
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1 YLEISTÄ 

Kainuun Hyrynsalmelle Lumivaaraan suunnitellaan kahta tuulipuistoa. Otsotuuli Oy 

suunnittelee alueelle 8 voimalan tuulipuistoa ja PROKON Wind Energy Finland Oy 9 

voimalan tuulipuistoa. Oheisessa taulukossa on esitetty tuulipuistojen voimaloiden si-

jaintikoordinaatit. Tuulipuistot sijaitsevat vierekkäin Lumivaara-nimisellä vaaralla. 

Taulukko 1. Mallinnuksessa käytetyt voimaloiden sijainnit (ETRS-TM35FIN 
koordinaatistossa). 

 Otsotuuli  PROKON 

 Itäkoordinaatti Pohjoiskoordinaatti  Itäkoordinaatti Pohjoiskoordinaatti 

 (m) (m)  (m) (m) 

1 559832 7170775 2 560514 7171535 

2 558295 7170667 3 559859 7171394 

3 558889 7170445 4 560029 7169735 

4 559079 7170094 5 560185 7170645 

5 559292 7169783 6 560793 7170109 

6 559559 7169491 7 559750 7170114 

7 560051 7168909 8 560383 7169458 

8 559477 7168797 9 560790 7170721 

   10 560420 7172069 

Alueen läheisyydessä sijaitsee asuin- ja lomarakennuksia, joihin tuulivoimalat mahdol-

lisesti aiheuttavat varjon vilkuntaa. Tämän työn tarkoituksena on selvittää Otsotuulen 

tuulipuiston varjonvilkuntavaikutus lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin sekä vilkun-

nan yhteisvaikutus PROKONin tuulipuiston kanssa.  

1.1 Varjon vilkkuminen 

Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringon valo pais-

taa tuulivoimalan takaa ja osuu käynnissä olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Täl-

löin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, joka voi ulottua jopa 1–3 kilometrin 

päähän. Vilkunnan kantama ja kesto riippuvat siitä, missä kulmassa auringon valo osuu 

lapoihin, lapojen pituudesta ja paksuudesta, tornin korkeudesta, maaston muodoista, 

ajankohdasta sekä näkyvyyttä vähentävistä tekijöistä kuten kasvillisuudesta ja pilvisyy-

destä. Tuulipuistojen lähiympäristöön leviävä varjon vilkuntavaikutus tapahtuu usein 

juuri auringonnousun jälkeen tai auringonlaskua ennen, jolloin voimaloiden varjot ylet-

tyvät pisimmälle. Muulloin varjot jäävät lyhyiksi voimaloiden läheisyyteen. Tuulivoi-

malan aiheuttama varjon vilkunta saattaa aiheuttaa häiriötä esimerkiksi voimaloiden lä-

heisyydessä asuville asukkaille.  

1.2 Sovellettavat raja- ja ohjearvot 

Suomessa ei ole raja-arvoja koskien tuulivoimaloista aiheutuvaa vilkkumisvaikutusta tai 

olemassa olevia suosituksia sen mallintamisesta. Ympäristöhallinnon ohjeen (Ympäris-

töministeriö 2012) mukaan Suomessa vilkunnan vaikutusten arvioinnissa on suositelta-

vaa käyttää apuna muiden maiden suosituksia. Vilkkumisvaikutusten arvioinnin taus-

taksi esitellään Saksassa, Ruotsissa ja Tanskassa käytössä olevia raja-arvoja, ohjeita ja 

suosituksia. 
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Ohjeistus Saksassa 

Saksassa on annettu yksityiskohtaiset ohjeet vilkkumisvaikutuksen raja-arvoista ja mal-

linnuksesta (WEA-Shcattenwurf-Hinweise 2002). Saksan ohjeistuksessa annetaan kolme 

erilaista raja-arvoa suurimmalle sallitulle tuulipuistosta syntyvälle vilkuntavaikutuksel-

le: 

 korkeintaan 30 tuntia vuodessa niin sanotussa teoreettisessa maksimitilanteessa 

 korkeintaan 30 minuuttia päivässä niin sanotussa teoreettisessa maksimitilantees-

sa 

 mikäli voimalan automaattinen säätely on käytössä, niin sanottu realistinen vilk-

kumisvaikutus tulee rajoittaa korkeintaan kahdeksaan tuntiin vuodessa. 

Ohjeistus Ruotsissa 

Ruotsissa ei ole virallisia raja-arvoja vilkkumisvaikutukselle, vaan ainoastaan suosituk-

set (Boverket 2009), jotka perustuvat Tanskassa olevaan ohjeistukseen. Näiden mukaan 

niin sanotussa teoreettisessa maksimitilanteessa vilkkumisvaikutusta saa syntyä kor-

keintaan 30 tuntia vuodessa. Niin sanottu realistinen vilkkumisvaikutus saa suositusten 

mukaan olla korkeintaan 8 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. 

Ohjeistus Tanskassa 

Tanskassa on suositus (Danish Wind Industry Association), että niin sanotussa realisti-

sessa tilanteessa vilkkumisvaikutusta saa syntyä korkeintaan 10 tuntia vuodessa.  

2 ARVIOINTIMENETELMÄT JA ARVIOINNIN EPÄVARMUUDET 

2.1 Arviointimenetelmät 

Tuulipuiston aiheuttaman varjon vilkunnan vaikutuksia arvioitiin laskennallisin mene-

telmin käyttäen tähän tarkoitukseen kehitettyä WindPRO-ohjelmiston SHADOW-

mallinnusmoduulia. Otsotuulen tuulipuiston mallinnuksissa käytettiin tuulivoimaloita, 

joiden napakorkeus on 151 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä. Voimaloiden koko-

naiskorkeus on tällöin 215 metriä. Otsotuulen ja PROKONin tuulipuistojen yhteisvaiku-

tusta mallinnettaessa PROKONin tuulipuistossa käytettiin tuulivoimaloita, joiden napa-

korkeus on 145 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on 

tällöin 215 metriä. Molemmille on sovellettu suunnitteluvaiheen maksimikokoa (koko-

naiskorkeus). Mallinnuksessa käytettyjen turbiinien sijainnit on esitetty aiemmin 

(Taulukko 1). 

Laskentamalli huomioi hankealueen sijainnin (auringonpaistekulma ja päivittäinen va-

loisa aika), tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman, voimaloiden aiheuttaman vilkunnan 

yhteisvaikutuksen, tuulivoimaloiden mittasuhteet (napakorkeus, roottorin halkaisija ja 

lapaprofiili), maaston korkeuskäyrät sekä valitut laskentaparametrit (Taulukko 2).  

Määritellyillä laskentaparametreilla sekä oletuksella, että voimalan roottorin oletetaan 

pyörivän jatkuvasti ja olevan kohtisuorassa auringonsäteitä vastaan, saadaan arvio ai-

heutuvasta vilkunnan teoreettisesta maksimimäärästä. 
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Taulukko 2. WindPRO-ohjelmiston SHADOW-mallinnuksessa sovelletut 
laskentaparametrit. 

Laskennan aikaresoluutio 1 minuutti 

Laskentasäde tuulivoimalan ympärillä 

Etäisyys, jolla vähintään 20 prosenttia auringosta 
on tuulivoimalan lavan peittämä. 
Laskentasäde tarkasteltavilla Otsotuulen  
voimaloilla on 1837 metriä ja PROKONin voima-
loilla 2008 metriä. 

Auringon korkeus merenpinnasta – 
huomioitu minimikulma 

3 astetta  
(Mikäli auringonpaistekulma on alle 3 astetta, au-
ringon valon oletetaan siroavan ilmakehässä niin 
paljon, ettei se aiheuta havaittavia varjoja.) 

Maaston korkeusvaihteluiden vaikutus 
näkemiseen 

Huomioitu  
eli vilkuntaa voi aiheutua havaintopisteeseen ai-
noastaan, mikäli maaston korkeusvaihtelut eivät 
estä näköyhteyttä tuulivoimalaan. 

Havaintokorkeus 1,5 metriä 

Laskentamenetelmä ei automaattisesti huomioi varjon vilkuntaan vaikuttavia ylimääräisiä 

tekijöitä, kuten pilvisyyttä. Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vilkunnan 

todellisesta määrästä, on laskettu myös realistinen arvio vilkunnan määrästä. Realisti-

nen arvio ottaa huomioon paikallisen tuulijakauman sekä auringonpaistehavainnot (ver-

rannollinen alueen leveyspiiriin ja pilvisyyshavaintoihin). Tuulennopeusjakaumasta 

saadaan laskettua osuus ajasta, jolloin voimala ei pyöri, koska tuulennopeus on joko lii-

an alhainen tai liian korkea suhteessa voimalatyypin käyntiväliin. Paikallinen tuulen-

suuntajakauma vaikuttaa roottorin suuntaukseen ja edelleen mallinnuksen laskentasätee-

seen valittujen laskentaparametrien mukaisesti (Taulukko 2). Tuulensuuntajakauma on 

saatu Suomen Tuuliatlaksesta (Ilmatieteen laitos 2009). Mallinnuksessa käytetyt aurin-

gonpaistetilastot on saatu Oulunsalosta Oulun lentoaseman sääaseman auringonpaiste-

havainnoista (kuukausitason keskiarvot) vuosilta 1981–2010 (Pirinen ym. 2012). 

Tulosten havainnollistamista varten määritettiin niin kutsuttuja reseptoripisteitä (lähellä 

tuulivoimaloita sijaitsevia asuinkohteita), joille laskettiin yksityiskohtaisemmat tulokset. 

Reseptoripisteiden oletettiin olevan ”kasvihuonetyyppisiä”, jolloin joka suunnasta tule-

va vilkunta otetaan huomioon. Reseptoripisteiden leveys on 1 m, korkeus 1 m ja korke-

us maanpinnasta 2 m. Reseptoripisteitä valittiin hankealueen ympäriltä 12 kappaletta.  

Vilkuntamallinnuksen tuloksena saadaan varjon vilkunnan esiintymisen määrä ja ajan-

kohta tarkastellulle tuulipuiston toteutusvaihtoehdolle. Mallinnuksen tulokset esitetään 

karttakuvina sekä reseptoripistekohtaisina numeerisina arvoina. 

2.2 Arvioinnin epävarmuudet 

Varjon vilkunnan teoreettista maksimimäärää mallinnettaessa lapojen oletetaan pyöri-

vän jatkuvasti ja roottorin olevan kohtisuorassa aurinkoon nähden aiheuttaen maksimaa-

lisen varjon. Todellisuudessa tuuliturbiineilla on tuulennopeudesta riippuvainen käynti-

väli, jolloin liian alhaisilla tai korkeilla tuulennopeuksilla lavat eivät pyöri. Lisäksi to-

dellisuudessa roottorin suuntaus määräytyy havaitun tuulensuunnan perusteella, eikä 

varjon muodostuminen ole näin ollen aina taattua (lavan on havaitsijasta nähden peitet-

tävä auringosta yli 20 prosenttia, jotta havaittava varjo syntyy). Teoreettinen maksimi-

määrä edustaa siis selkeästi konservatiivista arviota tuulivoimaloiden aiheuttamasta vil-

kunnan määrästä. 

Tuuliatlaksen mallinnustarkkuus aiheuttaa epävarmuutta realistiseen arvioon tuulenno-

peus- ja -suuntajakauman käytön kautta. Myös auringonpaistehavaintojen käyttö lisää 



  16X134559.20.D90 
8.6.2015 

  Sivu 5 (11) 
 

 

Copyright © Pöyry Finland Oy 

hieman epävarmuutta, sillä hankealueen etäisyys Oulun lentoasemalta on noin 140 ki-

lometriä. Mallinnuksissa ei ole huomioitu kasvillisuuden vähentävää vaikutusta vilkun-

nan havaitsemiseen, jolloin etenkin kesäaikainen vilkunnan määrä yliarvioidaan. 

3 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

3.1 Otsotuulen tuulipuisto 

Mallinnuksen tuloksena on saatu vilkunnan vuosittainen teoreettinen maksimimäärä ja 

realistinen määrä. Tulokset on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 1 ja Kuva 2).  

 

Kuva 1. Varjon vilkunnan teoreettinen maksimimäärä tunteina vuodessa (kun 
auringonpaistehavaintoja ei ole otettu huomioon) Otsotuulen Lumivaaran tuulipuistossa. 
Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 151 metriä ja roottorin 
halkaisija 128 metriä. 
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Kuva 2. Varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa (kun 
auringonpaistehavainnot on otettu huomioon) Otsotuulen Lumivaaran tuulipuistossa. 
Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 151 metriä ja roottorin 
halkaisija 128 metriä. 

Kuvista nähdään, että tuulipuiston läheisiin asuinkohteisiin ei ylety ollenkaan varjon 

vilkuntaa. Lähin asuinkohde sijaitsee yli 1900 metrin päässä voimalasta, joten asutus on 

mallinnusehdoista seuraavan laskentasäteen (1837 metriä) ulkopuolella. Mallinnuksen 

mukaan varjon vilkunnan esiintymisen teoreettinen maksimikesto vuodessa (h/a) ja yh-

täjaksoinen maksimikesto vuorokaudessa (h/d) sekä vilkunnan realistinen kokonaiskesto 

vuodessa (h/a), on nolla tuntia kaikissa reseptoripisteissä. 

Vilkuntamallinnuksen tuloksia on verrattu työssä sovellettaviin muiden maiden vilkun-

nan raja-arvoihin myös oheisessa taulukossa (Taulukko 3). Tulokset eivät ylitä mitään 

sovellettuja muiden maiden raja-arvoja. 
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Taulukko 3. Mallinnustulosten vertailu sovellettaviin muiden maiden raja-arvoihin 
(esitelty kappaleessa 1.2). Solun taustavärit suhteessa raja-arvoihin: vihreä – ei ylitystä, 
punainen – ylitys, harmaa – ei vertailua. Solu on merkitty punaiseksi mikäli yhdessäkin 
asuin- tai lomarakennuksessa raja-arvo ylittyy. 

 Vilkunnan määrä 

 30 tuntia / vuosi 30 minuuttia / päivä 10 tuntia / päivä 8 tuntia / päivä 

 teoreettinen teoreettinen
1
/realistinen

2
 realistinen realistinen 

Saksa
1
     

Ruotsi
2
     

Tanska     

Varjon vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että hankealueen lä-

heisyydessä varjon vilkunta on vähäistä tutkitulla voimalatyypillä ja napakorkeudella. 

Hankkeesta syntyvän varjon vilkunnan vaikutukset lähialueen asuinkohteisiin arvioi-

daan olemattomiksi tai korkeintaan vähäisiksi mallinnusepävarmuuksien puitteissa. 

3.2 Otsotuulen ja PROKONin tuulipuistojen yhteisvaikutus 

Mallinnuksen tuloksena on saatu vilkunnan vuosittainen teoreettinen maksimimäärä ja 

realistinen määrä. Tulokset on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 3 ja Kuva 4). 
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Kuva 3. Varjon vilkunnan teoreettinen maksimimäärä tunteina vuodessa (kun 
auringonpaistehavaintoja ei ole otettu huomioon) Otsotuulen ja PROKONin tuulipuistojen 
yhteisvaikutuksessa. Mallinnus on tehty Otsotuulen puistossa  tuulivoimaloilla, joiden 
napakorkeus on 151 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä ja PROKONin puistossa 
tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 145 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä. 
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Kuva 4. Varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa (kun 
auringonpaistehavainnot on otettu huomioon) Otsotuulen ja PROKONin tuulipuistojen 
yhteisvaikutuksessa. Mallinnus on tehty Otsotuulen puistossa  tuulivoimaloilla, joiden 
napakorkeus on 151 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä ja PROKONin puistossa 
tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 145 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä 

Kuvista nähdään, että 30 tunnin vuosittainen vilkuntamäärä ei ylity yhdessäkään asuin-

kohteessa. Realistisessa yhteisvaikutusmallinnuksessa vyöhykkeellä, jossa varjon vil-

kunnan määrä on yli kahdeksan tuntia vuodessa (kun auringonpaistetilastot on otettu 

huomioon), ei sijaitse yhtään asuin- tai lomarakennusta.  

Reseptoripistekohtaiset tulokset tuulipuistojen yhteisvaikutukselle on esitetty seuraavas-

sa taulukossa (Taulukko 4). Taulukossa on esitetty varjon vilkunnan esiintymisen teo-

reettinen maksimikesto vuodessa (h/a) ja yhtäjaksoinen maksimikesto vuorokaudessa 

(h/d) sekä vilkunnan realistinen kokonaiskesto vuodessa (h/a), jossa on huomioitu au-

ringonpaistetilastot.  
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Taulukko 4. Mallinnuksen tulokset reseptoripisteittäin tarkastellulle kahden tuulipuiston 
yhteisvaikutukselle (Otsotuuli ja PROKON). Reseptoripisteiden koordinaatit on esitetty 
ETRS -koordinaattijärjestelmässä. 

   Varjon vilkkumisvaikutus 

 
Pohjois-

koordinaatti 
Itä-

koordinaatti 
Teoreettinen 

maksimitilanne 
Realistinen 

tilanne 

 
(m) (m) (h/a) (h/d) (h/a) 

A 7172995 557875 0:00 0:00 0:00 

B 7173498 558707 0:00 0:00 0:00 

C 7173620 558898 0:00 0:00 0:00 

D 7173757 559152 0:00 0:00 0:00 

E 7172919 559338 18:55 0:24 2:31 

F 7172953 559330 18:20 0:24 2:25 

G 7173091 559388 22:32 0:35 2:46 

H 7173182 559390 21:11 0:34 2:31 

I 7173197 559418 21:20 0:35 2:30 

J 7173732 561122 7:50 0:19 0:55 

K 7172383 562263 9:30 0:17 1:59 

L 7170256 562995 0:00 0:00 0:00 

Reseptoripistekohtaisia vilkuntamallinnuksen tuloksia on verrattu työssä sovellettaviin 

muiden maiden vilkunnan raja-arvoihin myös oheisessa taulukossa (Taulukko 5). Aino-

astaan Saksassa sovellettu 30 minuutin päivittäinen vilkuntamäärä ylittyy kolmessa asu-

tuskohteessa teoreettisessa maksimitilanteessa. 

Taulukko 5. Mallinnustulosten vertailu sovellettaviin muiden maiden raja-arvoihin 
(esitelty kappaleessa 1.2). Solun taustavärit suhteessa raja-arvoihin: vihreä – ei ylitystä, 
punainen – ylitys, harmaa – ei vertailua. Solu on merkitty punaiseksi mikäli yhdessäkin 
asuin- tai lomarakennuksessa raja-arvo ylittyy. 

 Vilkunnan määrä 

 30 tuntia / vuosi 30 minuuttia / päivä 10 tuntia / päivä 8 tuntia / päivä 

 teoreettinen teoreettinen
1
/realistinen

2
 realistinen realistinen 

Saksa
1
     

Ruotsi
2
     

Tanska     

Hankkeiden yhteisvaikutuksena voi syntyä vähäistä varjon vilkuntavaikutusta lähialu-

een asuinkohteisiin, mutta haittoja voidaan tarvittaessa lieventää pysäyttämällä kriittiset 

tuulivoimalat kriittiseen aikaan. Mallinnuksessa on käytetty molempien tuulipuistojen 

voimaloille suunnitteluvaiheen maksimikokoa (kokonaiskorkeus). Pienemmillä voima-

latyypeillä vilkunnan määrä olisi alhaisempi. 

4 YHTEENVETO 

Otsotuuli Oy suunnittelee Hyrynsalmelle 8 voimalan Lumivaaran tuulipuistoa. Tässä 

selvityksessä on arvioitu Lumivaaran tuulipuiston varjon vilkunnan vaikutuksia lähialu-

eille. Pöyryn tekemässä arvioinnissa on sovellettu 151 metrin voimalan napakorkeutta ja 

128 metrin roottorin halkaisijaa (voimalan kokonaiskorkeus 215 metriä). 

Varjon vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että Otsotuulen Lumi-

vaaran hankealueen läheisyydessä varjon vilkunta on vähäistä tutkitulla voimalatyypillä 

ja napakorkeudella verrattaessa sovellettaviin muiden maiden raja-arvoihin. Otsotuulen 
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hankkeesta syntyvän varjon vilkunnan vaikutukset lähialueen asuinkohteisiin arvioidaan 

olemattomiksi tai korkeintaan vähäisiksi mallinnusepävarmuuksien puitteissa. 

Otsotuulen lisäksi PROKON Wind Energy Finland Oy suunnittelee alueelle tuulipuis-

toa. Otsotuulen ja PROKONin tuulipuistojen varjon vilkunnan yhteisvaikutuksia arvioi-

tiin vastaavalla mallinnuksella. Arvioinnissa PROKONin voimaloille on sovellettu 145 

metrin voimalan napakorkeutta ja 140 metrin roottorin halkaisijaa (voimalan kokonais-

korkeus 215 metriä). Pöyryn vilkuntamallinnuksen mukaan varjon vilkunta voidaan to-

deta vähäiseksi hankkeiden ympäristössä. Realistisessa tilanteessa Ruotsin vuosittainen 

8 tunnin vilkuntaraja ei ylity missään asuinkohteessa. Teoreettisessa maksimitilanteessa 

Saksan ja Ruotsin 30 tunnin vilkuntaraja ei myöskään ylity missään asuinkohteessa. Ai-

noastaan Saksassa sovellettu 30 minuutin päivittäinen vilkuntamäärä ylittyy kolmessa 

asutuskohteessa teoreettisessa maksimitilanteessa. Mallinnuksessa on käytetty molem-

pien tuulipuistojen voimaloille suunnitteluvaiheen maksimikokoa (kokonaiskorkeus). 

Pienemmillä voimalatyypeillä vilkunnan määrä olisi alhaisempi. 
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