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1. YLEISTÄ 

Punkalaitumen Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Punkalaitumen kun-
taan Isosuon suunnittelualueelle. Tämän työn tarkoituksena on ollut selvittää tuulivoimaloiden 
aiheuttamien liikkuvan varjostuksen vaikutukset niiden ympäristössä. Ympäristöministeriön Tuu-
livoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012) oppaan mukaisesti liikku-
vasta varjosta puhutaan välkkeenä. 

Mallinnus tehtiin melumallinnuksen kanssa yhtenevällä laitosmallilla sekä kaavan sallimalla mak-
simidimensioilla. 

Välkemallinnuksen ja raportoinnin on Ramboll Finland Oy:ssä tehnyt suunnittelija ins.(AMK) Arttu 
Ruhanen. 

2. SUUNNITTELUOHJEARVOT 

Tuulivoimaloista aiheutuvalle vilkkuvalle varjostukselle ei ole määritelty Suomessa raja- tai oh-
jearvoja. Ympäristöministeriön julkistamassa Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöhal-
linnon ohjeita 4/2012) oppaassa suositellaan käyttämään apuna muiden maiden suosituksia 
välkkeen rajoittamisesta. [1] 

Eri maissa on annettu suunnitteluarvoja tai raja-arvoja välkkeen määrälle asutukselle tai muille 
altistuville kohteille. Saksassa on annettu ohjeistus (WEA-Schattenwurf-Hinweise) mallintamiseen 
sekä raja-arvot maksimivälketilanteessa sekä todellisessa tilanteessa [2]. Ruotsalaisessa suunnit-
teluohjeistuksessa viitataan saksalaiseen ohjeistukseen ja suositukset perustuvat pitkälti saksa-
laiseen ohjeistukseen [3]. Tanskassa on ohjeistuksena annettu, että vuotuinen todellinen välke-
määrä tulee rajoittaa kymmeneen tuntiin vuodessa [4].  

Taulukko 1. Esimerkkejä muiden maiden suosituksista ja raja-arvoista välkkeen esiintymisen osalta 

Maa Real Case Worst Case 

Saksa 8 tuntia/vuosi 30 tuntia/vuosi 

30 min/päivä 

Ruotsi 8 tuntia/vuosi 

30 min/päivä 

- 

Tanska 10 tuntia/vuosi - 

 

3. VÄLKKEEN SYNTYMEKANISMI 

Toiminnassa olevat tuulivoimalat voivat aiheuttaa liikkuvaa varjoa eli välkettä ympäristöönsä, 
kun auringon säteet suuntautuvat tuulivoimalan lapojen takaa tiettyyn katselupisteeseen. Tällöin 
roottorin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon ympäristöön, ja varjojen liikkumisnopeus 
riippuu roottorin pyörimisnopeudesta.  

Välkevaikutus syntyy sääolojen mukaan, joten välkettä on havaittavissa tietyssä katselupisteessä 
vain tiettyjen valaistusolosuhteiden täyttyessä ja tiettyinä aikoina vuorokaudesta.  Välkettä ei 
esiinny kun aurinko on pilvessä tai kun tuulivoimala ei ole käynnissä. Pisimmälle varjo ulottuu, 
kun aurinko on matalalla. Toisaalta kun aurinko laskee riittävän matalalle, yhtenäistä varjoa ei 
enää muodostu. Tämä johtuu siitä, että valonsäteet joutuvat kulkemaan pitemmän matkan ilma-
kehän läpi, jolloin säteily hajaantuu. Vaikutusalue riippuu tuulivoimalamallin dimensiosta ja lavan 
muodosta sekä alueellisista sääolosuhteista. Roottorin asento voi rajoittaa paljonkin voimalan ta-
kana olevaa vaikutusalueen kokoa. 
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4. MALLINNUSMENETELMÄ JA LÄHTÖTIEDOT 

4.1 Mallinnusohjelma ja laskentamalli 
Suunnitellun tuulivoimalan ympäristöönsä aiheuttaman ns. vilkkuvan varjostuksen esiintymisalue 
ja esiintymistiheys laskettiin EMD WindPRO 2.9 -ohjelman Shadow -moduulilla, joka laskee kuin-
ka usein ja minkälaisina jaksoina tietty kohde on tuulivoimaloiden luoman vilkkuvan varjostuksen 
alaisena. Ohjelma on yleisesti käytössä tuulivoimaloiden aiheuttaman vilkkuvan varjostuksen 
mallinnuksessa. Lisätietoja ohjelmasta ja laskentamallin kuvauksen saa internet-osoitteesta 
http://www.emd.dk/ löytyvästä ohjelman käyttöohjeesta [5]. 

Ohjelmalla voidaan tehdä kahdentyyppisiä laskentoja, ns. Pahin tilanne (Worst Case)- ja Todelli-
nen tilanne (Real Case) -laskelmia. Vilkkuvan varjostuksen esiintymisalueesta laskettavan kartan 
lisäksi voidaan laskea yksittäisiin reseptoripisteisiin kohdistuvaa välkevaikutusta. 

 

Kuva 1. Tuulivoimalan aiheuttaman liikkuvan varjon alue [5] 

4.2 Välkelaskenta 
Laskentapisteiden väliseksi etäisyydeksi määritettiin 10 metriä. Laskennan tarkastelukorkeutena 
käytettiin 1,5 metriä, eli noin ihmisen silmänkorkeutta. Välkkeen teoreettinen maksimietäisyys 
määräytyy mallinnuksessa käytettyjen laitosmallien tiedoista WindPro:n kirjastosta. Laskenta 
tehtiin 1 minuutin tarkkuudella. Laskennassa käytetyn saksalaisen ohjeistuksen (joka on yleisesti 
käytössä oleva laskentatapa) mukaan välkevaikutusta laskettaessa auringonpaistekulman raja 
horisontista on kolme astetta, jonka alle menevää auringon säteilyä ei oteta huomioon ja lasken-
nassa roottorin lavan tulee peittää vähintään 20 % auringosta [2]. 

Worst Case –laskenta antaa teoreettisen maksimivälkemäärän. Laskenta olettaa auringon paista-
van koko ajan, kun aurinko on horisontin yläpuolella ja tuulivoimaloiden oletetaan käyvän koko 
ajan sekä tuulen suunnan seuraavan aurinkoa siten, että välkettä syntyy tarkastelupisteeseen ai-
na maksimaalinen määrä. 

Real Case -laskennoissa huomioidaan alueen tuulisuus- ja auringonpaistetiedot. Worst case -
tuloksista tehdään tilastolliset vähennykset auringonpaistetietoihin ja käyttötuntitietoihin (tuulen-
suunta sektoreittain) perustuen, josta saadaan Real case -tulos. Auringonpaisteisuustietona käy-
tettiin Ilmatieteen laitoksen Jokioisten observatorion keskiarvoisia auringonpaisteisuustietoja il-
mastolliselta vertailukaudelta 1981–2010 [6]. Tuulivoimaloiden vuotuiseksi toiminta-ajaksi määri-
tettiin Suomen Tuuliatlaksen tiedoista 95 % [7]. Toiminta-ajat laskettiin 12 suuntasektorille olet-
taen, että tuulivoimalat toimivat tuulennopeuden ollessa korkeudella 150 metriä maanpinnan 
yläpuolella yli 3 m/s. 
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Taulukko 2. Real Case -laskennassa käytetyt keskimääräiset auringonpaisteisuustunnit päivässä eri kuu-
kausina 

Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 

1,16 2,61 4,19 6,43 8,42 8,50 8,58 6,71 4,57 2,52 1,10 0,81 

Taulukko 3. Real Case -laskennassa käytetty vuotuinen toiminnallinen aika (tuntia vuodessa) tuulen-
suuntasektoreittain 

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum 

526 413 454 427 409 543 964 1328 1037 738 785 618 8305 

 

Real Case -välkevyöhykelaskennan lisäksi laskentoja tehtiin myös yksittäisiin reseptoripisteisiin 
hankealueen ympäristössä.  

 

Kuva 2. Reseptoripisteiden sijainnit 
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4.3 Laskentojen epävarmuus 
Koska Worst Case -laskenta perustuu auringon asemaan suhteessa tuulivoimalaitokseen ja tar-
kastelupisteeseen, voidaan laskennan tarkkuutta pitää hyvinkin luotettavana kun määritetään 
välkkeen mahdollisia esiintymisajankohtia. Kun tarkoituksena on ennustaa todellista välkkeen 
esiintyvyyttä alueella vuoden aikana, ei Worst Case –mallinnus vastaa todellisuutta. Real Case -
tuloksiin vaikuttavat mallinnuksessa käytetyt auringonpaisteisuustiedot ja tuulen suuntien toi-
minnalliset ajat. Mikäli voimalan roottori liikkuu tunteina vähemmän ja aurinko paistaa vähem-
män, vähentää se välkeilmiön esiintymistä nyt lasketusta, ja mikäli enemmän, se vastaavasti li-
sää välkeilmiön esiintymismahdollisuuksia Real Case -tuloksissa. 

Mallinnuksen mukainen Real case -tulos kuvaa tavanomaisen vuoden tilannetta. Välkevaikutusten 
todellinen tilanne siis vaihtelee eri vuosina, koska välkkeen esiintyminen tietyssä katselupisteessä 
tietyllä hetkellä edellyttää, että 
 

 aurinko paistaa tuulivoimalaitosten roottorin takaa tarkastelupisteeseen 
 tuulivoimala pyörii ja tuulivoimalan roottorin asento mahdollistaa liikkuvan varjon synty-

misen 
 ilman kirkkaus mahdollistaa varjon syntymisen 

 

Laskenta ei huomioi metsän ja muun kasvillisuuden aiheuttamaa peitevaikutusta. Jos tuulivoima-
loiden ja katselupisteen välillä on muita välkkeen esiintymiseen vaikuttavia asioita, kuten esimer-
kiksi tiheää metsää tai korkeita rakennelmia, eivät todelliset välkevaikutukset ole välttämättä niin 
suuret kuin mallinnustulokset. Jos tuulivoimalat eivät näy katselupisteeseen, ei myöskään välket-
tä aiheudu. 

4.4 Maastomalli 
Maastomalli on laadittu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan korkeusaineistolla, jossa kor-
keuskäyrät ovat 2,5 metrin välein. Maastomallissa ei huomioitu puustoa tai rakennuksia. 

4.5 Tuulivoimalatiedot 
Mallinnuksessa huomioitiin 6 suunniteltua tuulivoimalaitosta. Laitosten koordinaatit on esitetty 
taulukossa 4.  

Taulukko 4. Tuulivoimalaitosten koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 

Tunnus I P 

1 284457 6780888 
2 284527 6780168 
3 285359 6780658 
4 285777 6780264 
5 286401 6780616 
6 286155 6779810 

 

Tuulivoimalan dimensioina on käytetty melumallinnuksessa käytetyn tuulivoimalamallin arvoja, 
jonka napakorkeus on 144 metriä ja roottorin halkaisija 126 metriä. Tuulivoimalan maksimivälke-
etäisyys 1714 m määräytyy mallinnusohjelman tiedoista Vestas V126-3.3MW laitosmallille. 

Lisäksi tarkasteltiin kaavan sallimalla suurimmalla mahdollisella napakorkeudella 144 m ja rootto-
rin halkaisijalla 132 m. Maksimivälke-etäisyytenä käytettiin WindPro -ohjelman suurinta oletusar-
voa 2500 m. 
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5. MALLINNUSTULOKSET 

Real Case -laskennan välkekartat ovat esitetty liitteissä 1 ja 2. 

Roottorin halkaisijan ollessa 126 m ja napakorkeus 144 m, Real Case -välkelaskennan mukaan 
yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla vuotuinen välkemäärä ei ylitä 8 tuntia. Isosuon 
luonnonsuojelualueella välkemäärä ylittää kokonaispinta-alaan nähden pieneltä alueelta 8 tuntia 
vuodessa ja on alueen koilliskulmassa maksimissaan n. 13,5 tuntia vuodessa. Pohjoispuolella si-
jaitsevan tuotantorakennuksen kohdalla, jonka yhteydessä on asuinrakennus, välkemäärä on 
noin 9 tuntia vuodessa. 

Kun laitosmallin dimensiot ovat kaavan sallimissa maksimimitoissa (roottori 132 m ja napakorke-
us 144 m = kokonaiskorkeus 210 m), Real Case -välkelaskennan mukaan yhdenkään asuin- tai 
lomarakennuksen kohdalla vuotuinen välkemäärä ei ylitä 8 tuntia. Isosuon luonnonsuojelualueel-
la välkemäärä ylittää kokonaispinta-alaan nähden pieneltä alueelta 8 tuntia vuodessa ja on alu-
een koilliskulmassa enimmillään hieman vajaat 16,5 tuntia vuodessa. Pohjoispuolella sijaitsevan 
tuotantorakennuksen kohdalla, jonka yhteydessä on asuinrakennus, välkemäärä on 11 tuntia ja 
17 minuuttia vuodessa. 

Suuremmilla mitoilla olevan tuulivoimalamallin Real Case tulokset ovat reseptoripisteestä riippu-
en noin puolesta tunnista vajaaseen kolmeen tuntiin suuremmat kuin Vestas V126-3.3MW:lla. 

Taulukko 5. Reseptoripistelaskentojen tulokset 

Reseptori-
piste 

Real Case Worst Case 

Tuntia vuodessa Tuntia vuodessa Tuntia päivässä 
(maksimissaan) 

Roottori 
126 m 

Roottori 
132 m 

Roottori 
126 m 

Roottori 
132 m 

Roottori 
126 m 

Roottori 
132 m 

A 1:26 2:41 7:04 14:13 0:21 0:22 

B 0:50 1:16 8:06 11:22 0:19 0:20 

C 6:27 7:15 64:26 72:33 1:10 1:15 

D 0:51 1:56 8:09 16:27 0:18 0:27 

E 0:00 1:10 0:00 6:58 0:00 0:23 

F 3:00 5:19 13:08 23:21 0:19 0:20 

G 13:33 16:20 50:07 62:56 0:42 0:46 

H 9:05 11:17 84:25 106:24 1:20 1:23 

 

Suunnitelluista tuulivoimaloista voi aiheutua välkettä hankealueen eripuolilla eri ajankohtina. Ta-
vanomaisesti välkkeen esiintyminen ajoittuu auringonlaskun tai –nousun aikoihin. Liitteissä 3 ja 4 
ovat esitetty mahdolliset välkeajankohdat reseptoripisteissä. 
 
Vestas V126-3.3MW laitosmallin kalentereista voidaan huomata, että hankealueen pohjoispuolella 
sijaitsevan altistuvan kohteen (reseptori C) kohdalla välkettä voi esiintyä marras-tammikuussa. 
Kaakkoispuolen asuintalolla (reseptori F) välkkeen mahdollinen esiintyminen ajoittuu ennen au-
ringonlaskua muutamina kuukausina vuodessa. Luonnonsuojelualueen koillisosassa (reseptori G) 
välkkeen mahdollinen esiintyminen ajoittuu aamuun huhtikuusta syyskuun alkuun. Pohjoispuolel-
la sijaitsevan tuotantorakennuksen (reseptori H) kohdalla, jonka yhteydessä on asuinrakennus, 
välkettä voi esiintyä lokakuun loppupuolelta helmikuun loppuun päiväaikaan. 
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Kun roottorikoko kasvaa ja välkkeen maksimivaikutussäde laajenee, myös esiintymisajankohdat 
hieman lisääntyvät. Pohjoispuolella (reseptori C) esiintyminen on mahdollista päiväaikaan mar-
ras-tammikuussa. Kaakkoispuolella (reseptori F) välkettä voi esiintyä maaliskuusta toukokuuhun 
sekä elokuun alusta syyskuun loppuun. Luonnonsuojelualueen koillisosassa (reseptori G) välk-
keen mahdollinen esiintyminen ajoittuu aamuun maaliskuun alusta lokakuun alkuun. Pohjoispuo-
lella sijaitsevan tuotantorakennuksen (reseptori H) kohdalla, jonka yhteydessä on asuinrakennus, 
välkettä voi esiintyä päiväaikaan lokakuun loppupuolelta helmikuun loppuun. 
 
Mallinnuksen mukaisia tuloksia tarkastellessa tulee kohdekohtaisesti huomioida onko kohteen to-
dellinen ympäristö sellainen, että välkevaikutuksia voi esiintyä kyseisissä paikoissa. Tähän vai-
kuttavat mm. metsä ja rakennukset, joita mallinnuksessa ei ole huomioitu. 
 

6. VÄLKEVAIKUTUKSIEN VÄHENTÄMINEN JA RAJOITUS-
TARVE 

Tuulivoimaloiden välkevaikutus on mahdollista vähentää teknisin keinoin siten, ettei välkettä 
esiinny tietyllä kohteella enemmän kuin määrätty aika. Tämä tapahtuu ohjaamalla tuulivoimalai-
tokset pysähtymään tiettyinä ajankohtina. Välkkeen muodostumista tietyssä kohteessa monito-
roidaan voimalan nasellin päälle tai runkoon asennettavilla valosensoreilla, jotka laskevat muo-
dostumisen mahdollisuutta tietyssä suunnassa valoisuuden ja roottorin asennon mukaan. Järjes-
telmä pysäyttää voimalan tarvittaessa tietyssä altistuvassa kohteessa määritetyn välkemäärän 
ylittyessä. 

Suunnitteluohjearvojen (joita ei ole suoraan määritetty Suomessa) myötä tuulivoimalaa ei tarvit-
se pysäyttää aina kun välkettä esiintyy. Jos välkemäärän rajana käytetään 8 tai 10 tuntia vuo-
dessa ja välkemäärän rajoja sovelletaan välkevaikutuksen piirissä (yli 8 h/v) olevien asunnon ja 
loma-asuntojen luona, on todennäköistä että tuulivoimaloiden toimintaa ei tarvitsisi rajoittaa 
kummallakaan laitosmallilla. 
 
Puustovyöhykkeet rajoittavat välkevaikutuksia, mutta puuston on kuitenkin oltava riittävän tihe-
ää ja korkeata sekä suojata asuintalojen tai loma-asuntojen piha-aluetta kattavasti. Myös vuo-
denajan vaihtelut on huomioitava puuston kyvyssä rajoittaa tuulivoimaloiden näkyvyyttä. Jos 
tuulivoimalat eivät näy tiettyyn havainnointipisteeseen, ei myöskään välkettä aiheudu. 
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LIITE 3 (1/2), AJANKOHTAKAAVIOT: Roottori 126 m ja napakorkeus 114 m 

 

Vuoden – ja kellonajat, jolloin välkettä voi teoriassa esiintyä määritellyissä reseptoripisteissä. Kaaviois-
sa ei ole otettu huomioon tuulettomia tai pilvisiä päiviä. Välkettä aiheuttavat voimalat on esitetty eri vä-
rillä. 
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LIITE 3 (2/2), AJANKOHTAKAAVIOT: Roottori 126 m ja napakorkeus 114 m 

 

Vuoden – ja kellonajat, jolloin välkettä voi teoriassa esiintyä määritellyissä reseptoripisteissä. Kaaviois-
sa ei ole otettu huomioon tuulettomia tai pilvisiä päiviä. Välkettä aiheuttavat voimalat on esitetty eri vä-
rillä. 
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LIITE 4 (1/2), AJANKOHTAKAAVIOT: Roottori 132 m ja napakorkeus 144 m 

 

Vuoden – ja kellonajat, jolloin välkettä voi teoriassa esiintyä määritellyissä reseptoripisteissä. Kaaviois-
sa ei ole otettu huomioon tuulettomia tai pilvisiä päiviä. Välkettä aiheuttavat voimalat on esitetty eri vä-
rillä. 
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LIITE 4 (2/2), AJANKOHTAKAAVIOT: Roottori 132 m ja napakorkeus 144 m 

 

Vuoden – ja kellonajat, jolloin välkettä voi teoriassa esiintyä määritellyissä reseptoripisteissä. Kaaviois-
sa ei ole otettu huomioon tuulettomia tai pilvisiä päiviä. Välkettä aiheuttavat voimalat on esitetty eri vä-
rillä. 

 
 
 
 


