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YMPÄRISTÖMINISTERIÖllE

Ympäristöministeriö asetti 30.9.2010 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus 
tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä kos-
kevaksi ohjeistukseksi. Työryhmän tuli kuulla valmistelutyön kuluessa ohjeistuksen 
kannalta keskeisiä asiantuntijoita sekä huolehtia valmistelun edellyttämästä vuoro-
vaikutuksesta hallinnossa ja eri sidosryhmien kanssa. 

Suomen ilmasto- ja energiastrategian mukainen tuulivoimarakentamisen huo-
mattava lisäys lähivuosien aikana asettaa kaavoituksen, vaikutusten arvioinnin ja 
lupamenettelyjen laadulle ja sujuvuudelle merkittäviä vaatimuksia. Nykyisen tuuli-
voimarakentamista koskevan ohjeistuksen uudistaminen on tarpeen näiden menet-
telyjen sujuvuuden ja yhtenäisyyden edistämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että 
tuulivoimarakentaminen toteutetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut yli-insinööri Antti Irjala ympäristömi-
nisteriöstä. Jäseninä ovat olleet ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, yliarkkitehti Pekka 
Lukkarinen, hallitussihteeri Katri Nuuja, yli-insinööri Katja Outinen ja ylitarkastaja 
Nunu Pesu, kaikki ympäristöministeriöstä sekä alueidenkäyttöpäällikkö Jyrki Pa-
lomäki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja ylitarkastaja Leena Ruokanen Lapin 
ELY-keskuksesta. Sihteerinä on toiminut ylitarkastaja Minna Torkkeli ympäristömi-
nisteriöstä.

Työryhmä on järjestänyt kolme keskustelutilaisuutta, joissa eri sidosryhmillä on 
ollut mahdollisuus esittää mielipiteitä valmisteilla olevaa ohjeistusehdotusta koskien. 
Tilaisuuksiin on osallistunut runsaasti eri tahojen edustajia. Työryhmän ehdotuksen 
luonnos on ollut esillä ympäristöministeriön www-sivuilla, ja sitä on ollut mahdol-
lista kommentoida. Keskustelutilaisuuksissa saatu palaute sekä kirjalliset kommentit 
on huomioitu työryhmän ehdotuksen valmistelussa.

Seuraavia sidosryhmiä on kuultu erikseen työryhmätyöskentelyn aikana: Puo-
lustusministeriö, Puolustusvoimat, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, 
Finavia Oyj, Fingrid Oyj, Suomen Kuntaliitto, Energiateollisuus ry, Suomen Tuulivoi-
mayhdistys ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, WWF Suomi sekä BirdLife Suomi ry.

Asiantuntijoina mukana valmistelussa ovat olleet ympäristöministeriöstä yli-
tarkastaja Penina Blankett, ylitarkastaja Matti Osara, neuvotteleva virkamies Seija 
Rantakallio ja ympäristöneuvos Ari Saarinen sekä Suomen ympäristökeskuksesta 
erikoistutkija Kirsi Kostamo, Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Eeva-Maria Ky-
heröinen ja Paliskuntain yhdistyksestä Marja Anttonen.

Ympäristöministeriön toimeksiannosta tausta-aineistoa hyvistä käytännöistä tuuli-
voimahankkeiden YVA-menettelyissä on toimittanut Pöyry Management Consulting 
Oy. Kaavakarttaesimerkit on toteuttanut Ramboll Finland Oy.

Helsingissä huhtikuun 29. päivänä 2011

Antti Irjala 
Tapio Heikkilä PekkaLukkarinen

Katri Nuuja Katja Outinen

Nunu Pesu Jyrki Palomäki

Leena Ruokanen 

Minna Torkkeli 
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Alkusanat

Valtioneuvosto hyväksyi 6.11.2008 Suomen	ilmasto-	ja	energiastrategian, joka poh-
jautuu EU:n ilmasto- ja energiapoliittisiin linjauksiin ja velvoitteisiin. Suomen tavoit-
teena on nostaa uusiutuvan energian osuus energian kokonaisloppukulutuksesta  
38 prosenttiin vuonna 2020. Strategiassa asetetaan tuulivoiman osalta tavoitteeksi 
nostaa asennettu kokonaisteho noin 2 000 megawattiin (MW) vuoteen 2020 men-
nessä, jolloin vuotuinen sähkön tuotanto tuulivoimalla olisi noin 6 TWh. 

Ilmasto- ja energiastrategiassa tuulivoimatuotannolle asetettu tavoite on tarvit-
tavien kaavojen ja lupien näkökulmasta haasteellinen. Sen toteuttaminen edellyt-
tää kaavoituksen ripeää etenemistä maakuntien liitoissa ja kunnissa. Samalla on 
kiinnitettävä huomiota myös tuulivoimarakentamisen kaavoituksen laatuun, sillä 
kaavoitus ratkaisee millaisena tuulivoima näkyy ja millaisena se koetaan Suomessa 
tulevina vuosikymmeninä. Toimivan suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin lisäksi 
korostuu myös laadukkaiden ja yhtenäisten lupamenettelyiden rooli.

Ympäristöministeriön tavoitteena on edistää tuulivoimarakentamista. On kui-
tenkin tärkeää, että rakentaminen suunnitellaan hyvin, jolloin se ei aiheuta haittaa 
maisemalle, luonnonarvoille, asutukselle tai muulle alueiden käytölle. Oikein suun-
nitellun rakentamisen myötä voidaan lieventää ja ehkäistä myös niitä sosiaalisia 
konflikteja, joita tuulivoiman ripeä rakentaminen on joissain maissa aiheuttanut.

Uusiutuvan energian tavoitteiden täyttämiseksi on otettu käyttöön uusiutuvalla	
energialla	tuotetun	sähkön	syöttötariffi, jota koskeva laki tuli kokonaisuudessaan 
voimaan 25.3.2011. Tuulivoimaloiden mahdollisuus saada merkittävää taloudellista 
tukea seuraavien 12 vuoden aikana tulee lisäämään huomattavasti tuulivoimaloiden 
rakentamista lähivuosina. Lisäksi tuulivoimatuotantoa koskevan tuen määrä on 
laissa asetettu korkeammaksi alkuvuosien ajaksi, joten tuulivoiman tuottajat halu-
avat rakentaa voimalat mahdollisimman nopeasti päästäkseen tämän alkuvuosien 
korotetun tukitason piiriin. 

Vuoden 2010 loppuun mennessä Suomeen oli rakennettu 130 tuulivoimalaa, eli 
yhteensä noin 200 megawattia tuulivoimaa. Jo pystytettyjen tuulivoimalaitosten 
tehot vaihtelevat 200 kilowatista 3 megawattiin, tyypillisimmin laitokset ovat koko-
luokkaa 1–3 megawattia. Nykyisin suunniteltavien ja rakennettavien tuulivoimaloi-
den koko ja tehokkuudet ovat kasvaneet huomattavasti aikaisempaan verrattuna. 
Tällä hetkellä suunnitteilla olevien laitosten teho on yleensä 3–5 megawattia, jolloin 
tornin korkeus on noin 80–140 metriä ja roottorien lapojen pituus noin 50–60 metriä. 
Maailmalla on suunnitteilla huomattavasti tätäkin suurempia laitoksia. Voimalaitos-
ten sijoitusetäisyys toisiinsa nähden on useita satoja metrejä mm. turbiinin koosta, 
voimaloiden lukumäärästä ja sijoituskuviosta riippuen. Isojen tuulivoimaloiden 
luokkaan kuuluvien voimaloiden (3–5 MW) välillä sijoitusetäisyydet vaihtelevat 
tavallisesti 400–1 000 metrin välillä.

Tuulivoimaloiden sijoittumiseen vaikuttavat keskeisesti teknistaloudelliset tekijät 
sekä ympäristöarvot ja muu alueidenkäyttö. Alueen teknistaloudelliseen soveltu-
vuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat monet tekijät. Pelkästään hyvät tuuliolo-
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suhteet eivät yksinään riitä takaamaan hankkeen toteutumista. Voimalan raken-
nuskustannukset nousevat merkittävästi, jos se ei ole helposti liitettävissä olemassa 
olevaan infrastruktuuriin. Tuulivoimaloiden tekniseen paikanvalintaan vaikuttavat 
ensisijaisesti tuuliolosuhteet, liitynnät sähköverkkoon, rakentamista ja huoltoa tukeva 
infrastruktuuri sekä rakenteiden perustamisolosuhteet.

Tuulisuuden kannalta parhaita alueita Suomessa ovat rannikko- ja merialueet sekä 
Lapin tunturit. Tarkat tiedot tuuliolosuhteista maalla ja merellä on kerätty Suomen	
tuuliatlakseen, tuulienergiakartastoon, jonka päivitys on valmistunut marraskuussa 
2009. Sen avulla voidaan vertailla tuuliolojen vuotuista ja kuukausittaista vaihtelua 
joko koko Suomessa tai tietyillä rajatuilla alueilla. Tuulienergiakartaston pohjana on 
numeerinen säämalli, jossa on tarkasteltu Suomen tuuliolosuhteita eri korkeuksilta  
50 metristä 400 metriin kautta koko maan 2,5 x 2,5 neliökilometrin alueilta. Rannikolla, 
saaristossa, tunturialueilla ja valituilla sisämaa-alueilla tuulen keskinopeus annetaan 
tarkemmalla 250 x 250 metrin resoluutiolla. Tuuliatlaksen päivityksen valmistuminen 
on lisännyt toimijoiden kiinnostusta sisämaahan rakentamiselle, ja osaltaan lisännyt 
tarpeita sisämaa-alueiden kaavoitukselle.

Tuulivoimarakentamista koskeva maankäyttö-	ja	rakennuslain	muutos tuli voi-
maan 1.4.2011. Muutoksen tavoitteena on, että yleiskaavaa olisi mahdollista käyttää 
aikaisempaa useammin suunnitteluvälineenä tuulivoimarakentamisessa. Lakimuu-
tos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille suoraan yleiskaavan 
perusteella. Edellytyksenä yleiskaavan käyttämiselle tällä tavoin on, että lakimuutok-
sen mukaisella yleiskaavalla voidaan riittävästi ohjata alueen rakentamista. Maan-
käyttö- ja rakennuslain muutoksen on tarkoitus sujuvoittaa tuulivoimarakentamisen 
kaavoitusta. 

Tuulivoimarakentamisen kaavoituksen, ympäristövaikutusten arvioinnin ja lupa-
menettelyjen laadun ja sujuvuuden varmistaminen edellyttää nykyisen tuulivoima-
rakentamisen ohjeistuksen uudistamista. 

Tämä työryhmän ehdotus ohjeistukseksi käsittelee tuulivoimarakentamista kos-
kevan lainsäädännön soveltamista, tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutuksia 
ja vaikutusten arviointia. Ehdotuksessa ei ole käsitelty kattavasti kaikkia tuulivoi-
marakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia, vaan vaikutusten ja niiden arvioinnin 
käsittelyssä on keskitytty esimerkinomaisesti tiettyihin tuulivoimarakentamiselle 
tyypillisiin vaikutuksiin.
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1 Työryhmän keskeiset ehdotukset 

Yleistä

Ilmasto- ja energiastrategiaa toteuttava uusiutuvan energian syöttötariffi käynnistää 
Suomessa tuulivoimarakentamisen voimakkaan kasvun. Taloudellinen kannattavuus 
ja tuulivoimatuotantoa koskeva tuki ohjaavat osaltaan tuulivoimarakentamisen si-
joittumista sekä hankkeiden kokoa. Tuulioloiltaan parhailla paikoilla, esimerkiksi 
rannikolla on myös runsaasti muuta alueidenkäyttöä kuten asutusta, suojelualueita 
ja puolustusvoimien toimintaa. 

Tuulivoimarakentamista koskevat kannanotot ovat usein voimakkaita. Eri tahot 
haluavat turvata oman etunsa tuulivoimarakentamisen sijoittamiskysymyksiä rat-
kaistaessa. Tuulivoimatuotannon edistämisessä on kaavoituksella eri näkemysten 
yhteen sovittajana keskeinen rooli. Laadukkaalla kaavoituksella voidaan ehkäistä 
tuulivoimaan kohdistuvia ristiriitoja ja toteuttaa tuulivoimatuotantoa koskevat ta-
voitteet taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 

Tuulivoimarakentamisen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan. 
Tuulivoimalat ovat niin korkeita, ettei niitä ole mahdollista piilottaa maisemaan.  Mui-
ta tuulivoimarakentamisen vaikutuksia voidaan verrata muuhun alueidenkäyttöön ja 
rakentamiseen. Tuulivoimarakentamisen muiden haitallisten ympäristövaikutusten 
voidaan todeta olevan vähäisiä, jos niitä verrataan muuhun energian tuotantoon. 

Keskeinen tekijä tuulivoimarakentamisen vaikutusten merkittävyyden arvioin-
nissa on sijaintialueen herkkyys. Rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia, mikäli 
se tapahtuu esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaalla 
alueella. Oikein sijoitettuna voidaan tuulivoimaloiden haitalliset vaikutukset rajata 
lähinnä visuaalisiin maisemavaikutuksiin.

Maisemavaikutusten vuoksi tuulivoimalat tulisi keskittää suurempiin, usean voi-
malan yksiköihin tai tuulivoimalapuistoihin. Yksittäisten tuulivoimaloiden raken-
tamista tulisi välttää erityisesti ympäristön ja maiseman kannalta herkillä alueilla 
sekä alueilla, joilla ihmisiin kohdistuva maisemavaikutus on merkittävä. Yksittäisen 
tuulivoimalan aiheuttama maisemavaikutus voi sijainnista riippuen olla merkittä-
vämpi kuin suuren tuulivoimalapuiston.

Mikäli yksittäisiä voimaloita rakennetaan paljon suhteessa suuriin tuulivoimala-
puistoihin, on tämä ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tuu-
livoimaloiden keskittämistä koskevan tavoitteen kanssa. Jatkossa tulisikin seurata 
tuulivoimarakentamisen kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä toimiin tuulivoimaloiden 
keskittämisen edistämiseksi.

Kokonaan tuulivoimarakentamiselle soveltumattomia alueita ovat muun muassa 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, luonnonsuojelualueet sekä kansain-
välisesti tärkeät linnuston IBA-alueet.  Edellä mainittujen lisäksi tuulivoimaraken-
tamista voi rajoittaa muukin alueiden käyttö, esimerkiksi asutus, lentoliikenne ja 
puolustusvoimien toiminta. 
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Tuulivoimarakentamisen kaavoitus ja lupamenettelyt

Tuulivoiman hyödyntämisen kulloinkin edellyttämät kaava- ja luparatkaisut riip-
puvat ennen kaikkea tuulivoimarakentamisen sijoittumisesta ja vaikutuksista. Vai-
kutusten merkittävyys riippuu tuulivoimahankkeen koosta, sijaintialueen ympä-
ristöarvoista sekä muusta alueidenkäytöstä. Alueen soveltuvuus tuulivoimaloiden 
sijoituspaikaksi tulisi lähtökohtaisesti ratkaista kaavalla.

Yleispiirteinen kaavoitus
Yleispiirteisissä kaavoissa (maakuntakaava ja yleiskaava) osoitetaan tuulivoiman 
hyödyntämiseen soveltuvia alueita ja suunnitellaan tuulivoimarakentamista koko-
naisvaltaisesti maakunnan tai kunnan alueella. 

 Maakuntakaavoituksen tehtävänä on tuulivoimarakentamisen kokonaisuuden 
ohjaaminen. Maakuntakaavoissa on toistaiseksi osoitettu tuulivoimaloiden alueita 
pääosin vain meri-, rannikko- ja tunturialueilla. Jos alueella on voimassa maakun-
takaava, jossa ei ole käsitelty tuulivoimaa, tuulivoimarakentamisen suunnittelu ja 
tuulivoimahankkeiden toteutus voi perustua kuntakaavoitukseen ja luparatkaisuihin.

Osoittamalla maakuntakaavoissa myös sellaisia alueita, joille tuulivoimaraken-
tamista ei tulisi suunnitella, sekä ottamalla maakuntakaavalliseen tarkasteluun vä-
hintään 3–5 yksikön tuulivoimalapuistot edistetään valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden pyrkimystä tuulivoimaloiden keskitettyyn sijoittamiseen, ehkäistään 
tuulivoimaloiden haitallisia maisemavaikutuksia sekä turvataan muiden seudulli-
sesti merkittävien toimintojen toteuttaminen.

Kunnat voivat yleiskaavalla tutkia ja osoittaa tuulivoima-alueet kunnan alueella. 
Yleiskaavallisen tarkastelun merkitys korostuu alueilla, joilla on vireillä useita tuuli-
voimahankkeita sekä alueilla, joilla tuulivoimarakentamisen ja muun alueiden käytön 
yhteensovittamistarve on suuri. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi taajamat ja niiden 
lähialueet sekä alueet, joilla on sellaisia erityisiä luonnon- tai kulttuuriarvoja, joiden 
säilyttäminen edellyttää laajemman alueen yleispiirteistä suunnittelua. Yleiskaava 
voidaan laatia myös siten, että se suoraan ohjaa rakentamista.

Yksityiskohtainen suunnittelu
Tuulivoimala ja -voimalapuisto toteutetaan hankkeen sijainnista ja koosta riippuen 
yksityiskohtaisen kaavan ja/tai luparatkaisujen perusteella. Tuulivoimarakentamisen 
ohjaamisessa voidaan käyttää asemakaavaa tai yleiskaavaa, johon on otettu määräys 
rakennuslupien myöntämisestä yleiskaavan perusteella. Määräystä voidaan käyttää 
tilanteissa, joissa asemakaavatasoista suunnittelua vaativaa yhteensovittamistarvetta 
muun maankäytön kanssa ei ole. 

Tuulivoimalan edellyttämät luparatkaisut on kytketty maankäyttö- ja rakennuslain 
alueiden käytön suunnittelujärjestelmään. Esimerkiksi suunnittelutarveratkaisun 
myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, ettei rakentaminen aiheuta haittaa 
kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Näin ollen tuulivoimalan 
edellyttämien lupien harkinnassa on paitsi otettava huomioon voimassa oleva kaava, 
myös arvioitava hanketta tulevan kaavoituksen kannalta. 

Suunnittelutarveratkaisu riittää usein tuulivoimarakentamiseen hyvin soveltuvilla 
alueilla sekä erityisesti sellaisilla alueilla, jotka on jo yleispiirteisessä kaavassa osoi-
tettu tuulivoimarakentamiseen soveltuviksi alueiksi. 

Asemakaava vai yleiskaava?
Alueidenkäytön yksityiskohtainen suunnittelu edellyttää hankkeen sijainnista riippuen 
tarkkuustasoltaan erilaista suunnittelua. Harkittaessa kaavamuodon valintaa asema-
kaavan ja yleiskaavan välillä tulee ensisijaisesti tarkastella alueen muita maankäyttötar-
peita, näiden merkittävyyttä ja yhteen sovittamisen tarvetta tuulivoimarakentamiseen. 
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Asemakaavaa tulee käyttää tilanteissa, joissa tuulivoimarakentaminen on tarpeen 
määritellä tarkasti suhteessa alueen muuhun maankäyttöön ja kaavan vaikutusten 
arviointi edellyttää tarkkaa sijainnin ohjausta, esimerkiksi meluvaikutusten vuoksi. 
Tyypillisiä tällaisia alueita ovat teollisuus- ja satama-alueet sekä muut jo rakennetut 
alueet. Asemakaava laaditaan yleensä mittakaavassa 1:2 000.

Yleiskaavaa voidaan käyttää tilanteissa, joissa muun maankäytön yhteensovitta-
minen tuulivoimarakentamisen kanssa voidaan ratkaista asemakaavaa yleispiirtei-
semmässä kaavassa, esimerkiksi mittakaavassa 1:10 000. Tyypillisiä tällaisia alueita 
ovat meri- ja rannikkoalueet sekä sisämaan maa- ja metsätalousvaltaiset alueet.

Suunnittelutarveratkaisu vai kaava?
Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovellettaessa on otettava huomioon 
niiden tarkoitus eli suunnittelemattomasta maankäytöstä aiheutuvien haittojen eh-
käiseminen. Tuulivoimalapuisto voidaan toteuttaa suunnittelutarveratkaisulla, jos 
alueen ja sen ympäristön käyttö ja ympäristöarvot eivät aseta tuulivoimarakenta-
miselle rajoituksia, eikä tuulivoimarakentamisen ja muun alueiden käytön välillä 
ole merkittävää yhteensovittamistarvetta. Tällaisia alueita voivat olla esimerkiksi 
kaukana rannasta sijaitsevat merialueet. Suunnittelutarveratkaisun kautta edettäessä 
tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rakentamisen keskeiset vaikutukset on 
selvitetty ja arvioitu.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
Huomattavan laajalle vaikuttavien ja maankäyttöä sitovien hankkeiden toteuttami-
nen ei siten ole yleensä mahdollista ilman yksityiskohtaista kaavaa. 

Suunnittelutarveratkaisun ja yksityiskohtaisen kaavan välistä rajaa vedettäessä 
tuulivoimaloiden lukumäärää tärkeämpi arviointiperuste on tuulivoimalapuiston 
sijainti ja suhde ympäröiviin alueisiin. Yksityiskohtaisen kaavan laatimistarvetta 
harkittaessa on myös pohdittava edellyttääkö hanke kaavoitukseen liittyviä suunnit-
telutarveratkaisua laajempia osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjä.

Alla olevassa taulukossa on hahmoteltu suunnittelutarveratkaisun käyttömah-
dollisuuksia verrattuna yksityiskohtaisten kaavojen tarpeeseen. Luokittelu on oh-
jeellinen ja suuntaa-antava. Luokittelu perustuu tuulivoimaloiden sijaintiin ja luku-
määriin, mutta myös tuulivoimaloiden koko, alueella voimassa oleva kaava ja muut 
seikat vaikuttavat kulloinkin vaadittaviin kaava- ja luparatkaisuihin. 

Suuntaa-antava luokittelu suunnittelutarveratkaisun käyttömahdollisuuksista verrattuna yksityis-
kohtaisiin kaavoihin.

Sijainti Alue on osoitettu 
tuulivoimaloiden alueeksi 
yleispiirteisessä kaavassa

Aluetta ei ole osoitettu 
tuulivoimaloiden alueeksi 
yleispiirteisessä kaavassa, mutta 
hanke ei ole yleispiirteisen kaavan 
vastainen

Mantereen alueet, joilla ei ole 
merkittävää alueidenkäytön 
yhteen sovittamisen tarvetta, 
esimerkiksi maa- ja metsä-
talousvaltaiset alueet.

≤ 6 voimalaa ≤ 4 voimalaa

Tuulivoimarakentamiselle 
herkät alueet, esimerkiksi 
pienipiirteiset saaristoalueet 
ja tunturialueet.

≤ 4 voimalaa ≤ 2 voimalaa / edellyttää 
yksityiskohtaista kaavaa

Merialueet, jotka sijaitsevat 
kaukana rannasta. 

suuriakin hankkeita, mikäli 
alueella ei ole alueidenkäy-
töllistä yhteensovittamisen 
tarvetta

edellyttää yksityiskohtaista 
kaavaa (yleensä tuulivoima-
yleiskaava)
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Toteuttaminen pelkällä rakennusluvalla

Lähtökohtaisesti suurten tuulivoimaloiden toteutus tulisi perustua vähintään suun-
nittelutarveratkaisuun. Tuulivoimala voidaan toteuttaa pelkällä rakennusluvalla ai-
noastaan silloin, kun voimala ei aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia, ottaen 
huomioon voimalan koko ja sijaintipaikka. Yksittäisten tuulivoimaloiden rakenta-
mista tulisi välttää erityisesti ympäristön ja maiseman kannalta arvokkailla alueilla. 

Muut mahdollisesti tarvittavat luvat
Tuulivoimarakentaminen vaatii ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, 
jos sen toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta melu- tai välkevaikutuksista johtuen. 

Tuulivoimalan rakentaminen vesistöön edellyttää käytännössä aina vesilain mu-
kaista lupaa. Myös maa-alueelle rakentaminen edellyttää vesilain mukaista lupaa, 
jos rakentamisella on vaikutuksia vesistöön.

Lisäksi tuulivoimalan rakentaminen vaatii yleensä lentoesteluvan. Käytännössä 
kaikki yli 60 metriä korkeat rakennelmat vaativat lentoesteluvan hakemista Liiken-
teen turvallisuusvirastolta. 

Tuulivoimarakentamiseen liittyvät myös sähköverkkoliityntään ja voimajohtoja 
koskevat menettelyt. Yksittäisten tuulivoimalapuistojen liityntäjohtojen rakentami-
nen ei aina ole tarkoituksenmukaista, vaan verkko tulisi suunnitella ja rakentaa 
kokonaisuutena.

Vaikutusten arviointi

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvitysten avulla var-
mistutaan siitä, että kaavan tai luvan sallimien toteuttamisvaihtoehtojen puitteissa 
löytyy maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset täyttävä ratkaisu. Mitä suo-
remmin ja tarkemmin kaava ohjaa toteuttamista ja mitä merkittävimmistä vaikutuk-
sista on kyse sitä yksityiskohtaisempia selvitysten ja arviointien tulee olla.

Tuulivoimarakentamisen vaikutusten arvioinnin edellyttämät selvitykset ja niiden 
laajuus voidaan karkeasti jakaa yleispiirteisen kaavoituksen yhteydessä tehtäviin 
selvityksiin (maakuntakaava, yleiskaava) ja yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja 
lupamenettelyissä tehtäviin selvityksiin (asemakaava, tuulivoimayleiskaava, YVA-
menettely, lupamenettelyt).

Koska tuulivoimaloiden merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan, on 
tärkeää, että maisemaselvitysten avulla pyritään löytämään rakentamiseen maise-
mallisista syistä soveltumattomat alueet ja toisaalta ne alueet, jotka parhaiten kestä-
vät tuulivoimaloiden sijoittamisen. Tuulivoimala tuottaa myös ääntä, ja mahdolliset 
meluvaikutukset tuleekin selvittää tarkkaan jo yleispiirteisessä suunnittelussa, mi-
käli tuulivoima-alue osoitetaan alle kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta tai 
muusta meluvaikutuksille herkästä kohteesta. 

Lisäksi tuulivoimaloilla voi tapauskohtaisesti ja sijaintipaikasta riippuen olla vai-
kutuksia muun muassa kulttuuriperintöön, elinkeinoihin ja alueen luonnonarvoihin, 
kuten linnustoon ja lepakoihin sekä vedenalaiseen luontoon. Tuulivoimarakentami-
sen suunnittelussa tulee myös huomioida mahdolliset vaikutukset lentoliikenteeseen 
sekä puolustusvoimien toimintaan. Tuulivoimarakentamisen haitallisia vaikutuksia 
on mahdollista ehkäistä ja vähentää hyvällä suunnittelulla.

YVA-menettely
Tuulivoimalapuiston toteuttaminen edellyttää 1.6.2011 lähtien YVA-lain mukaisen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista aina kun hanke käsittää vä-
hintään 10 tuulivoimalaa tai tuulivoimaloiden kokonaisteho on vähintään 30 MW. 
Myös tätä pienemmiltä hankkeilta voidaan edellyttää yksittäistapauksessa tehtävän 
harkinnan perusteella YVA-menettelyn soveltamista. 
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Kaavoitukseen liittyvät arviointi- ja vuorovaikutusmenettelyt ja mahdolliseen 
YVA-lain mukaiseen vaikutusten arviointiin liittyvät menettelyt on syytä mahdol-
lisuuksien mukaan kytkeä toisiinsa. Myös kaavan ja YVA-menettelyn tavoitteiden 
asettelu kannattaa pohtia yhdessä. Kytkettyjen menettelyjen ajoitus voi parhaim-
millaan olla sellainen, että kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma voidaan 
asettaa nähtäville yhtä aikaa YVA-ohjelman kanssa, jolloin myös menettelyjä koskevat 
yleisötilaisuudet voidaan yhdistää. Vastaavasti kaavan valmisteluaineisto voidaan 
asettaa nähtäville yhtä aikaa YVA-selostuksen kanssa ja yleisötilaisuudet jälleen yh-
distää. Kaavaehdotus voidaan asettaa nähtäville, kun YVA-selostuksesta on saatu 
yhteysviranomaisen lausunto.  

YVA-menettelyissä tulisi panostaa etenkin arviointiohjelmavaiheeseen, sillä siinä 
tulee kuvata hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, tunnistaa hankkeen merkittävimmät 
ympäristövaikutukset ja määrittää niiden perusteella tarvittavat selvitykset sekä 
rajata tarkasteluun tuleva vaikutusalue. Yhteysviranomaisen tulisi lausunnossaan 
arviointiohjelmasta ottaa kantaa siihen, ovatko suunnitellut vaikutusselvitykset 
kohdennettu merkittäviin vaikutuksiin. Arviointiohjelmassa joudutaan esittämään 
seuraavia vaikutusten merkittävyyteen perustuvia ratkaisuja:

• Mistä vaikutuksista tulee tehdä uusia selvityksiä ja minkä vaikutusten osalta 
arviointi voi perustua olemassa olevaan tietoon?

• Mitkä vaikutuksista ovat niin vähämerkityksellisiä (esimerkiksi niin välillisiä, 
pieniä tai epävarmoja), että niiden tarkempi selvittäminen ei ole tarpeen? 

• Millaisia selvityksiä tehdään: miten yksityiskohtaisia ja laajoja, millä menetel-
millä?

Pientuulivoimalat

Pientuulivoimaloiden lupakäytäntöjen selventämiseksi on tarpeen antaa valtakun-
nallista ohjeistusta. Perusteellista ohjeistusta varten tarvitaan kuitenkin enemmän 
tietoa pientuulivoimaloista ja niiden ympäristövaikutuksista. Erityisesti tarvitaan 
ääniteknistä tietoa rakennusten yhteyteen toteutettavista tuulivoimaloista. 
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2 Tuulivoimarakentamiseen 
sovellettava lainsäädäntö

2.1

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) kaava- ja lupajärjestelmä asettaa puit-
teet niin tuulivoimarakentamiselle kuin kaikelle muullekin rakentamiselle. Maan-
käyttö- ja rakennuslain alueiden käytön suunnittelujärjestelmä muodostuu valtioneu-
voston hyväksymistä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista sekä yleispiirtei-
sistä ja yksityiskohtaisista kaavoista. Yleispiirteisiä kaavoja ovat maakuntakaava ja 
yleiskaava. Yksityiskohtaisena kaavamuotona on asemakaava. Yleiskaava voidaan 
laatia myös siten, että se ohjaa suoraan tuulivoimarakentamista (MRL 77 a §). Tuuli-
voimahankkeen toteuttaminen edellyttää aina rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. 
Rakennuslupa myönnetään rakentamista suoraan ohjaavan kaavan perusteella. Ellei 
tuulivoimarakentamista ohjaavaa kaavaa alueella ole, voidaan hankkeen koosta ja 
sijainnista riippuen tietyin edellytyksin myöntää tuulivoimalalle rakennuslupa suun-
nittelutarveratkaisun tai ranta-alueilla poikkeamispäätöksen perusteella.

2.1.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto on ottanut kantaa tuulivoimarakentamiseen päättäessään 13.11.2008 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksesta seuraavasti: 

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten sovel-
tuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan 
yksiköhin. 

Tuulivoimarakentamista koskeva kaavoitus tai selvitystyö onkin käynnissä kaikissa 
maakunnissa. Ennen 2008 marraskuussa tehtyä tarkistusta tavoite koski meri-, ran-
nikko- ja tunturialueita, minkä johdosta rannikko- ja merialueilla sekä osin Lapin 
tunturi-alueilla on jo voimassa maakuntakaavat, jotka sisältävät tuulivoima-alueita.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet korostavat tuulivoimarakentamisessa 
pyrkimystä keskitettyihin ratkaisuihin sekä tuulivoimarakentamisen ja muiden alu-
eidenkäyttötarpeiden yhteensovittamista. Nimenomaisesti tuulivoimarakentamista 
koskevien tavoitteiden lisäksi tuulivoima-alueiden suunnittelussa on otettava huomi-
oon muutkin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, kuten esimerkiksi maisemaa 
ja kulttuuriperintöä, puolustusvoimien toiminnan turvaamista, lentoturvallisuutta 
sekä saamelaisten kotiseutualuetta ja poronhoitoaluetta koskevat tavoitteet:
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Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriym-
päristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset 
inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakun-
takaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt 
ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen ke-
hitykseen.

Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja 
harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan 
toimintamahdollisuuksille. Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elin-
ympäristön laadun ja ympäristöarvojen asettamat vaatimukset. 

Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turval-
lisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä lentomelun 
aiheuttamat rajoitukset. Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten va-
ralaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä soti-
lasilmailun tarpeet.

Saamelaisten kotiseutualueen alueidenkäytössä otetaan huomioon saamelaisille al-
kuperäiskansana kuuluva oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan saamelaisten 
perinteisten elinkeinojen kehittämisedellytysten turvaamiseksi. Poronhoitoalueella on 
turvattava poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdit-
tava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että 
edistetään niiden toteuttamista (MRL 24.2 §).

2.1.2

Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai 
sen osa-alueella. Maakuntakaava voidaan laatia myös tiettyä alueidenkäyttömuotoa 
tai -muotoja koskevana vaihemaakuntakaavana. Maakuntakaavassa osoitetaan val-
takunnallisia, maakunnallisia, seudullisia ja ylikunnallisia alueidenkäyttötarpeita. 
Maakuntakaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Viranomaisten on pyrit-
tävä edistämään maakuntakaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä 
vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Tuulivoimarakentamisen keskittäminen maakuntakaavassa osoitetuille tuuli-
voima-alueille edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista, 
vähentää tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia ja helpottaa tuulivoimara-
kentamisen ja muun alueiden käytön yhteensovittamista.  Maakuntakaava ja sen 
yhteydessä laadittavat selvitykset palvelevat ja nopeuttavat kuntakaavoitusta sekä 
tuulivoimahankkeiden toteuttamista. 

Tuulivoimarakentamisen osoittaminen maakuntakaavassa
Maakuntakaavoissa tuulivoimatuotantoon osoitettavien alueiden määrä ja koko voi-
vat vaihdella maan eri osissa paljonkin. Maakuntakaavassa osoitetaan myös alueita, 
jotka eivät sovellu tuulivoimarakentamiseen, kuten esimerkiksi suojelu- ja maisema-
alueita. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden pyrkimystä sijoittaa tuulivoimalat 
keskitetysti useamman voimalan yksiköihin voidaan edistää osoittamalla maakun-
takaavassa myös erikseen sellaisia alueita, joille tuulivoimarakentamista ei tulisi 
suunnitella. Tuulivoimarakentamiselle soveltumattomien alueiden osoittaminen voi 
olla myös tarpeen muiden seudullisesti merkittävien toimintojen, kuten puolustus-
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voimien toiminnan ja lentoliikenteen, turvaamiseksi tai merkittävimpien haitallisten 
maisemavaikutusten ehkäisemiseksi. Yksittäisten tuulivoimaloiden rakentamista 
tulee välttää erityisesti ympäristön ja maiseman kannalta arvokkailla alueilla. Yksit-
täisen tuulivoimalan aiheuttama maisemavaikutus saattaa sijaintialueesta riippuen 
olla jopa suurempi kuin usean yksikön tuulivoimalapuiston.

Harkittaessa maakuntakaavoissa osoitettavien tuulivoima-alueiden vähimmäisko-
koa, tulee ottaa huomioon maakuntakaavan tehtävä valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden toteuttajana ja merkitykseltään seudullisten alueidenkäyttökysymys-
ten ratkaisijana sekä maakuntakaavan muu sisältö ja esitystapa. Maakuntakaavoissa 
tulisi selvittää ja käsitellä lukumäärältään vähintään 3–5 yksikön tuulivoimalapuistot, 
mikä vastaa teholtaan noin 10–15 megawatin suuruisia tuulivoimalapuistoja, ja tämän 
pohjalta osoittaa kaavassa näistä kohteista parhaiten soveltuvat alueet. Maakunta-
kaavat esitetään yleensä mittakaavassa 1:100 000–1:250 000. 

Tuulivoimala-alue voidaan maakuntakaavassa osoittaa aluevaraus-, osa-alue- tai 
kohdemerkinnällä. Maakuntakaavan kaavamääräyksellä voidaan tarvittaessa mää-
ritellä tuulivoimaloiden suurin sallittu korkeustaso merenpinnasta, joka voi vastata 
esimerkiksi alueen lentoesterajoituspinnan korkeustasoa. Liitteenä olevissa kaava-
kartoissa on annettu esimerkkejä kaavamerkintöjen ja -määräysten käytöstä erityyp-
pisillä alueilla.

Maakuntakaavan tulkinta
Kaavajärjestelmän perusperiaatteena on, että yleispiirteisempää kaavaa täsmen-
netään yksityiskohtaisemman kaavan yhteydessä. Maakuntakaavassa osoitetun 
tuulivoima-alueen rajaus täsmentyy siten kuntakaavassa. Esimerkiksi merialueella 
maakuntakaavassa tuulivoimatuotantoon osoitettu alue täsmentyy yleiskaavassa 
tarkempien selvitysten perusteella. 

Maakuntakaavassa esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia voidaan yksi-
tyiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset 
ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. Tällöin kyseessä on hyväksyttävä eroavuus 
maakuntakaavasta. Lähtökohtana on, että maakuntakaavan tavoite on turvattava 
samassa kaavassa, jossa maakuntakaavan ratkaisusta poiketaan. 

Hyväksyttävä eroavuus ei voi kuitenkaan tarkoittaa maakuntakaavan keskeisistä 
periaatteista poikkeamista. Maakuntakaavan keskeisiin periaatteisiin kuuluu muun 
muassa maakuntakaavassa esitetty valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
konkretisointi tuulivoimaloiden sijoittamisesta keskitetysti useamman voimalan 
yksiköihin. 

Esimerkiksi erityisesti maisema- ja luontovaikutusten kannalta herkillä alueil-
la, kuten tunturi- ja saaristoalueilla, voidaan tuulivoimarakentamisen osoittamista 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa maakuntakaavan tuulivoima-alueiden ul-
kopuolelle pitää maakuntakaavan vastaisena. Muualla sisämaassa ja kauempana 
rannasta sijaitsevilla merialueilla on erityistä huomiota kiinnitettävä maakuntakaa-
vassa osoitettuun tuulivoima-alueiden kokonaisuuteen sekä tuulivoimarakentamisen 
suhteeseen muuhun alueidenkäyttöön.

Hyväksyttävän eroavuuden edellytyksenä on lisäksi, ettei aluetta ole maakunta-
kaavassa varattu sellaiseen muuhun tarkoitukseen, joka estää tuulivoimarakenta-
misen. Maakuntakaavan suojelu- ja maisema-alueet eivät lähtökohtaisesti sovellu 
tuulivoimarakentamiseen. Maakuntakaavan muiden aluevarausten, kuten esimer-
kiksi virkistysalueiden, osalta ratkaisevaa on, missä määrin tuulivoimarakentaminen 
aiheuttaisi haittaa maakuntakaavassa osoitetulle muulle maankäytölle. 

Maakuntakaavassa esitetyn ratkaisun kanssa ristiriidassa oleva kaavaratkaisu 
ei ole mahdollinen ilman maakuntakaavan muuttamista. Kaavaratkaisun voidaan 
katsoa olevan ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, mikäli kyseessä ei ole maakunta-
kaavan täsmentyminen tai edellä todettu hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta. 
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Maakuntakaavoituksen tehtävänä on tuulivoimarakentamisen kokonaisuuden 
ohjaaminen. Maakuntakaavoissa on toistaiseksi osoitettu tuulivoimaloiden alueita 
pääosin vain meri-, rannikko- ja tunturialueilla. Jos alueella on voimassa maakunta-
kaava, jossa ei ole osoitettu tuulivoima-alueita, tuulivoimarakentamisen suunnittelu 
ja tuulivoimahankkeiden toteutus voi perustua kuntakaavoitukseen ja luparatkai-
suihin. On huomioitava, että yksittäisen hankkeen mahdolliset ylikunnalliset vai-
kutukset rajoittuvat usein maisemallisiin vaikutuksiin.  

2.1.3

Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maan-
käytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaa-
van päätehtävänä on siten kunnan alueidenkäyttötavoitteiden osoittaminen ja ase-
makaavoituksen ohjaaminen. Yleiskaava voidaan kuitenkin laatia myös rakentami-
sen ja muun alueidenkäytön ohjaamiseksi tietyllä alueella. Kunnan tulee huolehtia 
tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.

Kunnat voivat yleiskaavalla tutkia ja osoittaa tuulivoima-alueet kunnan alueella. 
Yleiskaavallisen tarkastelun merkitys korostuu alueilla, joilla tuulivoimarakenta-
misen ja muun alueiden käytön yhteensovittamistarve on suuri. Tällaisia alueita 
ovat esimerkiksi taajamat ja niiden lähialueet sekä alueet, joilla on sellaisia erityi-
siä luonnon- tai kulttuuriarvoja, joiden säilyttäminen edellyttää laajemman alueen 
yleispiirteistä suunnittelua. 

Kunnat voivat laatia yhteisen yleiskaavan maankäytön yleispiirteiseksi ohjaa-
miseksi ja toimintojen yhteen sovittamiseksi. Yhteistä yleiskaavaa voidaan käyttää 
myös tuulivoima-alueiden tutkimiseen ja osoittamiseen.

Yleiskaavan sisältövaatimukset on otettava huomioon siinä määrin kuin laadit-
tavan yleiskaavan ohjaustavoitteet ja tarkkuus edellyttävät. Tuulivoimarakentami-
sen kannalta keskeisiä ovat muun muassa energiahuollon järjestämistä, maiseman 
ja luonnonarvojen vaalimista sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyttä 
koskevat sisältövaatimukset.

Yleiskaavan oikeusvaikutukset kohdistuvat maakuntakaavan tavoin muuhun 
suunnitteluun ja viranomaistoimintaan. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muu-
tettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin maankäyttö- ja rakennuslain no-
jalla toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitelles-
saan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta 
katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. 

Yleiskaavaan liittyy suoraan lain nojalla kaavan toteutumista turvaava ehdollinen 
rakentamisrajoitus (MRL 43.1 §). Yleiskaavassa voidaan määrätä myös ehdottomasta 
rakentamisrajoituksesta ja toimenpiderajoituksesta (MRL 43.2 §).

Yleiskaava voi toimia suoraan rakentamista ohjaavana kaavana ranta-alueilla 
(MRL 72 §) ja kyläalueilla (MRL 44.2 §). Huhtikuussa 2011 voimaan tulleen lainmuu-
toksen myötä myös tuulivoimarakentaminen voi perustua suoraan yleiskaavaan 
(MRL 77 a §). 

2.1.4

Tuulivoimayleiskaava

Yleiskaavan käyttöä tuulivoimarakentamisessa koskeva maankäyttö- ja rakennus-
lain muutos tuli voimaan 1.4.2011. Muutoksen mukaisella tuulivoimayleiskaavalla 
voidaan tietyin edellytyksin suunnitella tuulivoimarakentamista siten, että raken-
nusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää suoraan sen nojalla. Yleiskaavaan tulee 
ottaa tätä koskeva määräys. Määräystä voidaan käyttää tilanteissa, joissa asema-
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kaavatasoista suunnittelua vaativaa yhteensovittamistarvetta muun maankäytön 
kanssa ei ole.

MRl 10 a luku
Tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset

77 a §
Yleiskaavan käyttö tuulivoimalan rakennusluvan perusteena

Rakennuslupa tuulivoimalan rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 momentin estämättä myöntää, 
jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä 
rakennusluvan myöntämisen perusteena.

77 b §
Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityiset sisältövaatimukset

Laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa on sen 
lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että:
1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella;
2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympä-
ristöön;
3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää.

77 c §
Tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan laatimiskustannukset

Jos 77 a §:n mukainen tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava laaditaan pääasiallisesti 
yksityisen edun vaatimana ja tuulivoimahankkeeseen ryhtyvän taikka maanomistajan tai 
haltijan aloitteesta, kunta voi periä tältä yleiskaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset 
kokonaan tai osaksi. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja 
maksun perimistavan sekä -ajan.

Tuulivoimayleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaavan ohjaus-
vaikutus, kuten yleiskaavaa laadittaessa muutoinkin. Maakuntakaavassa osoitetun 
tuulivoima-alueen rajaus voi täsmentyä tuulivoimayleiskaavassa ja sen sijaintia voi-
daan muuttaa, jos tähän on esimerkiksi tarkemmista selvityksistä johtuva perusteltu 
syy. Tuulivoimayleiskaavassa osoitettu ratkaisu ei kuitenkaan saa olla maakuntakaa-
van vastainen. Kaavaratkaisun voidaan katsoa olevan ristiriidassa maakuntakaavan 
kanssa, mikäli kyseessä ei ole maakuntakaavan täsmentyminen tai hyväksyttävä 
eroavuus maakuntakaavasta.

Tuulivoimayleiskaavan sisältövaatimukset
Yleiskaavan yleisten sisältövaatimusten lisäksi on otettava huomioon tuulivoi-
mayleiskaavan erityiset sisältövaatimukset (MRL 77 b §). Edellytyksenä tuulivoi-
mayleiskaavan käytölle on, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta 
maankäyttöä alueella. Riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon kohteena olevan 
alueen olosuhteet sekä suunniteltu rakentaminen. Tästä seuraa, että yleiskaava tulee 
kyseeseen tilanteissa, joissa yleiskaava on mittakaavaltaan ja esitystavaltaan sovel-
tuva kaavamuoto tuulivoimarakentamisen ohjaamiseen. Yleiskaava soveltuu siten 
tuulivoimarakentamisen ohjaukseen vesialueilla ja sellaisilla maa-alueilla, jotka si-
jaitsevat riittävän etäällä taaja-asutuksesta ja muusta siihen rinnasteisesta tai muita 
erityispiirteitä omaavasta maankäytöstä. 
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Edellytyksenä tuulivoimayleiskaavan laatimiselle on, ettei alueella ole sellaista 
maankäyttöä, jonka yhteensovittaminen tuulivoimarakentamisen kanssa vaatisi 
asemakaavoitusta. Siten esimerkiksi taajamien läheisyydessä tai alueilla, joihin koh-
distuu rakentamispaineita, ei tuulivoimayleiskaava yleensä ole oikea kaavamuoto. 
Keskeistä on myös, että tuulivoimarakentamisen vaikutukset on ylipäänsä mahdol-
lista arvioida yleiskaavoituksen yhteydessä. Vaikutusten arviointia kaavoituksessa 
käsitellään luvussa 4.

Tuulivoimayleiskaavaa laadittaessa tulee ottaa erityisesti huomioon tuulivoi-
maloiden rakentamisen sopeutuminen maisemaan ja muuhun ympäristöön. Tuu-
livoimarakentamisen sopeutumista ympäristöönsä tulee tulkita kunkin rakenta-
mishankkeen tapauskohtaisista olosuhteista lähtien. Vesialueilla tuulivoimaloiden 
ympäristöön sopeutumisessa on edellä mainittujen seikkojen lisäksi syytä kiinnittää 
huomiota muun muassa vedenalaista luontoa ja kalastusta koskeviin näkökohtiin. 
Erityisenä sisältövaatimuksena tuulivoimarakentamista ohjaavan kaavan kohdalla 
on otettava huomioon myös teknisen huollon ja sähkön siirron järjestämismahdol-
lisuudet.   

Tuulivoimayleiskaavan erityisten sisältövaatimusten lisäksi on tuulivoimayleis-
kaavan laatimisessa noudatettava myös muita maankäyttö- ja rakennuslakiin sisäl-
tyviä yleiskaavan laatimista koskevia säännöksiä, jotka liittyvät esimerkiksi vaiku-
tusten selvittämiseen ja vuorovaikutukseen sekä yleiskaavan yleisiin sisältövaati-
muksiin. Tällöin on esimerkiksi otettava huomioon, että yleiskaava ei saa aiheuttaa 
maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle kohtuutonta haittaa. 

Kohtuuttomuuden arviointi on kokonaisharkintaa, jossa arvioinnin lähtökoh-
tana ovat yleiskaavan ja kaavamääräysten kokonaisvaikutukset maanomistajien 
asemaan. Tällöin huomiota voidaan kiinnittää esimerkiksi muiden maanomistajien 
kohteluun kaavoituksessa, muiden kilpailevien maankäyttötarpeiden painavuuteen, 
alueen sijaintiin ja maanomistajan kaavasta mahdollisesti saamaan hyötyyn. Koh-
tuuttomuuden arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon, että yleiskaavoituksessa 
ei ole katsottu voitavan kaavamääräyksellä rajoittaa laajalla alueella yksityisen alu-
een käyttöä toisen yksityisen harjoittaman, ympäristölupaa edellyttävän toiminnan 
turvaamiseksi. Viimeksi mainitulla seikalla on merkitystä esimerkiksi maanomis-
tusolosuhteiltaan pirstoutuneilla alueilla, joilla rakennettavien tuulivoimaloiden 
ympäristövaikutukset saattavat ulottua muiden kiinteistöjen alueille.

Tuulivoimayleiskaavan ohjaavuuden riittävyydellä viitataan tuulivoimayleiskaa-
van sisältöön, esitystapaan ja mittakaavaan. Tuulivoimayleiskaavan tulee yksilöidä 
riittävällä tarkkuudella voimaloiden sijainti, jotta rakennusluvat voidaan myöntää 
sen perusteella. 

Kaavamerkinnät ja -määräykset
Tuulivoimayleiskaavassa voidaan käyttää erilaisia kaavamerkintöjä osoittamaan 
tuulivoimarakentamisen alueita. Alueet voidaan merkitä osa-alueiden erityisomi-
naisuuksia ilmaisevalla merkinnällä (tv) tai aluevarausmerkinnällä (EN). Alueva-
rausmerkinnällä osoitetaan alueen pääasiallinen käyttötarkoitus, joka tässä tapauk-
sessa olisi energiantuotanto. Osa-aluemerkintää voidaan käyttää muiden alueva-
rausmerkintöjen kanssa päällekkäin, edellyttäen, että merkintöjen tavoitteet eivät 
ole ristiriidassa keskenään. Esimerkkejä yleiskaavakartoista sekä tuulivoimaloiden 
alueilla käytettävistä kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä on liitteenä.

Tuulivoimayleiskaavassa kartalla osoitetaan sitovasti alue, jolle tuulivoimaloita 
voi sijoittaa. Voimalan kaikkien osien tulee mahtua osoitettavan alueen sisäpuolelle. 
Lähtökohtana on, että jokaiselle tuulivoimalalle osoitetaan oma sijoitusalue. Mikäli 
ympäristön olosuhteet, yhteen sovitettavat alueidenkäyttötarpeet ja maanomis-
tusolot mahdollistavat, voidaan tuulivoimaloiden alueita osoittaa myös siten, että 
yhdelle alueelle sijoittuu useampia voimaloita. Samoin kaukana rannasta sijaitsevilla 



20  Ympäristöministeriön raportteja  19 | 2011

merialueilla yhdelle tuulivoimaloiden alueelle voi olosuhteiden salliessa sijoittaa 
useita voimaloita. Tuulivoimaloiden alueen koko voi siis vaihdella tilanteesta riip-
puen suurestikin. Tuulivoimaloiden suurin sallittu määrä tuulivoimaloiden alueella 
tulee käydä ilmi kaavamerkinnästä. Suunnittelumääräykseen voidaan ottaa myös 
tuulivoimaloiden sijoittelua koskevia periaatteita.

Tuulivoimayleiskaavassa esitetään kaava-alueella tuulivoimalapuiston vaatimat 
tieyhteydet ja sähkönsiirto (maakaapelit ja ilmajohdot, mahdolliset sähköasemat ja 
tarpeen mukaan niiden rakennusalat ja rakennusoikeus). Tavoitteena tulisi olla, että 
sähkönsiirto osoitetaan verkkoliityntään saakka. Teiden ja sähkönsiirron osalta on 
osoitettava selvästi mitkä ovat olemassa olevia ja mitkä kokonaan uusia linjauksia tai 
sähköasemia. Tuulivoimayleiskaavassa esitetään myös mahdolliset pienialaiset suo-
jelualueet tai -kohteet ja muinaismuistot, laivahylyt ja muu olennainen maankäyttö. 

Tuulivoimalan suurin sallittu kokonaiskorkeus (torni ja roottorin lapa) määritel-
lään kaavassa esimerkiksi kaavamääräyksellä. Kokonaiskorkeuden määrittelyssä 
huomioidaan lentoliikenteen mahdollisesti aiheuttama korkeusrajoitus. Yleisellä kaa-
vamääräyksellä voidaan myös määritellä koko kaava-alueen osalta tuulivoimaloiden 
suurin sallittu korkeustaso merenpinnasta, joka voi vastata esimerkiksi alueen len-
toesterajoituspinnan korkeustasoa. Erillistä määräystä suurimmasta sallitusta yksit-
täisen tuulivoimalan tehosta (MW) tai kaava-alueen tuulivoimaloiden suurimmasta 
sallitusta yhteenlasketusta kokonaistehosta ei ole tarpeen antaa kaavassa, ellei siihen 
ole erityistä syytä.

Yleiskaava esitetään kartalla tai kartoilla tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa. 
Soveltuva mittakaava tuulivoimayleiskaavalle on käytännössä 1:5 000–1:10 000. Kau-
kana rannasta sijaitsevilla merialueilla mittakaava voi olla jopa 1:50 000.

Kaavan laatiminen ja kaavoituskustannukset
Yleiskaavan laatimisesta päättää ja vastaa aina kunta. Maanomistaja voi tehdä kun-
nalle esityksen kaavan laatimiseksi, mutta maanomistajalla ei ole oikeutta saada 
kaavaa alueelleen. 

Jos kunta laatii tuulivoimayleiskaavan pääasiallisesti yksityisen edun vaatimana ja 
tällaista etua edustavan tahon aloitteesta, on kunnalla mahdollisuus periä tältä kaa-
van laatimiskustannukset kokonaan tai osaksi (MRL 77 c §). Taho voi olla tilanteesta 
riippuen suunnitteilla olevasta tuulivoimahankkeesta vastaava yhteisö, maanomis-
taja tai -haltija tai jokin muu toimija. Kunnalla ei ole velvollisuutta kustannusten 
perimiseen, vaan asia on kunnan harkittavissa. 

2.1.5

Asemakaava 

Asemakaavalla ohjataan yksityiskohtaisesti tuulivoimarakentamista ja muuta maan-
käyttöä. Asemakaavan laatiminen tuulivoimaloiden alueelle on tarpeen, kun tuuli-
voimarakentamisen ja muun maankäytön (kuten asutuksen) yhteensovittamistarve 
sitä edellyttää (MRL 51 §).

Asemakaavaa laadittaessa on ensinnäkin otettava huomioon yleispiirteisten kaa-
vojen ohjausvaikutus, joka voi tilanteesta riippuen olla joko maakuntakaava tai yleis-
kaava (MRL 54 §). Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, ohjaa asemakaavan laadintaa maakuntakaava. Tällöin asemakaavaa 
laadittaessa on soveltuvin osin otettava huomioon myös yleiskaavan sisältövaati-
mukset. Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla on oikeusvaikutteinen yleiskaava, 
ohjaa se asemakaavan laadintaa.

Asemakaavan sisältövaatimuksissa korostuvat ihmisen elinympäristön terveel-
lisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät seikat. Tuulivoimarakentamis-
ta koskevassa asemakaavassa on siten kiinnitettävä huomiota erityisesti meluun, 
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turvallisuuteen, maisemaan ja kaupunkikuvaan sekä virkistyskäyttöön liittyviin 
kysymyksiin. 

Asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa  
(MRL 116.1 §). Koska rakennusluvan myöntäminen perustuu suoraan asemakaa-
vaan, on kaavassa osoitettava tuulivoimaloille rakennusala ja annettava tuuli-
voimaloiden ulottuvuutta koskevia määräyksiä sekä esitettävä tuulivoimaloiden 
vaatimat teknisen huollon ja sähkönsiirron järjestelyt. Selkeyden vuoksi on suo-
siteltavaa osoittaa kaavassa myös tuulivoimalan toimintaa varten tarpeellisten 
rakennusten rakennusalat ja rakennusoikeuden määrä.

Asemakaava esitetään mittakaavassa 1:2 000, tai jos kaavan tarkoitus tai sisältö sitä 
edellyttää, myös tarkempana, esimerkiksi mittakaavassa 1:1 000. Joissakin tilanteis-
sa asemakaava voidaan laatia kunnan poikkeamispäätöksellä myös mittakaavassa  
1:5 000.

Asemakaavan laatimisesta päättää ja vastaa aina kunta. Maanomistaja voi tehdä 
kunnalle esityksen kaavan laatimiseksi, mutta MRL 51 §:n säännös ei luo maan-
omistajalle oikeutta saada kaavaa alueelleen. Kunnalla on mahdollisuus periä 
asemakaavoituksesta kunnalle aiheutuneita kustannuksia kaavoitushankkeesta 
hyötyvältä.

2.1.6

Suunnittelutarvealue ja suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueesta säädetään MRL 16 §:ssä ja siihen liittyvästä laajennetusta 
rakennuslupaharkinnasta eli suunnittelutarveratkaisusta MRL 137 §:ssä. Suunnit-
telutarpeesta ranta-alueella säädetään erikseen MRL 72 §:ssä.

Suunnittelutarvealuetta koskevien säännösten tarkoituksena on estää sellainen 
suunnittelematon maankäyttö, josta aiheutuisi taloudellisesti, yhdyskuntaraken-
teellisesti tai ympäristöllisesti haitallista kehitystä. Maankäytön tulee suunnittelu-
tarvealueella perustua riittävään suunnitteluun. Lähtökohtana on, että rakentami-
nen suunnittelutarvealueella perustuu asemakaavaan. Rakentaminen voi kuitenkin 
perustua myös suunnittelutarveratkaisuun, jota myönnettäessä rakentamisen so-
pivuutta on arvioitu tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajemmin yhdyskun-
takehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan maankäytön näkökulmasta. 

Jos tuulivoimahanke sijoittuu suunnittelutarvealueelle, hankkeen toteuttaminen 
edellyttää sen laadusta ja sijaintipaikasta riippuen joko kaavallista suunnittelua 
tai suunnittelutarveratkaisua. Tuulivoimarakentamisen kannalta olennainen on 
MRL 16.2 §:n säännös, jonka mukaan suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä 
sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkit-
tävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. 
Suunnittelutarpeen osoittajaksi riittää siten pelkästään rakennushankkeen ympä-
ristövaikutusten merkittävyys. Hankkeen ympäristövaikutuksia harkittaessa ote-
taan huomioon hankkeen laatu ja sijaintipaikka. Tuulivoimalan sijainnista ja koosta 
riippuen suunnittelutarveratkaisua voidaan edellyttää yhdeltäkin tuulivoimalalta.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovellettaessa on otettava huomi-
oon niiden tarkoitus eli suunnittelemattomasta maankäytöstä aiheutuvien hait-
tojen ehkäiseminen. Tuulivoimala voidaan toteuttaa suunnittelutarveratkaisulla, 
jos alueen ja sen ympäristön käyttö ja ympäristöarvot eivät aseta tuulivoimara-
kentamiselle rajoituksia, eikä tuulivoimarakentamisen ja muun alueiden käytön 
välillä ole merkittävää yhteensovittamistarvetta. Tällaisia alueita voivat olla esi-
merkiksi satama-, teollisuus- ja varastoalueet lähiympäristöineen sekä kaukana 
rannasta sijaitsevat merialueet. Suunnittelutarveratkaisun ja asemakaavan välistä 
rajaa vedettäessä tuulivoimaloiden lukumäärää tärkeämpi arviointiperuste on 
tuulivoimalapuiston sijainti ja suhde ympäröiviin alueisiin. Tuulivoimayleiskaa-
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van tai asemakaavan laatimistarvetta harkittaessa on kuitenkin otettava huomioon 
myös kaavoitukseen liittyvät suunnittelutarveratkaisua laajemmat osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenettelyt.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan kunnalta joko rakennuslupamenettelyn yhtey-
dessä tai erillisessä menettelyssä. Hakemukseen on liitettävä rakennuslupahakemuk-
sessa esitettävien tietojen ja hakemuksen perusteluiden lisäksi ympäristökartta, joka 
osoittaa alueen sijainnin sekä asemapiirros, josta käyvät ilmi sekä olemassa olevat 
että suunnitellut tuulivoimalat tai muut rakennukset ja muut rakentamistoimenpiteet 
rakennuspaikalla sekä arvio suunnittelutarveratkaisua koskevan hankkeen keskei-
sistä vaikutuksista.

Suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä kuullaan 
naapureita ja muita, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saat-
taa vaikuttaa sekä pyydetään tarvittaessa lausunnot ELY-keskukselta, muita valtion 
viranomaisilta (kuten Puolustusvoimat ja Liikenteen turvallisuusvirasto) ja maa-
kunnan liitolta, jos suunnittelutarveratkaisu koskee merkittävästi niiden toimialaa. 
Myös naapurikunnan lausunto on pyydettävä, jos suunnittelutarveratkaisu vaikuttaa 
merkittävästi sen maankäyttöön. ELY-keskuksen lausunto on pyydettävä tietyissä 
tilanteissa, esimerkiksi kun aluetta koskevat erityiset valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet (MRL 173.3 §).

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakennusluvan myöntä-
misen edellytykset täyttyvät, ja että rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle 
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ja että rakentaminen on sopivaa maise-
malliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen 
säilyttämistä eikä virkistysarvojen turvaamista. Suunnittelutarveratkaisua ei voida 
myöntää, jos rakentaminen johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai 
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisua koskevaan päätökseen voidaan sisällyttää tarpeellisia 
määräyksiä ja ehtoja, kuten tuulivoimaloiden suurin sallittu kokonaiskorkeus ja lu-
kumäärä alueella. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa korkeintaan kaksi vuotta, 
jonka kuluessa vastaavaa rakennuslupaa on haettava. 

2.1.7

Poikkeamispäätös

Tuulivoimahankkeen toteuttaminen voi vaatia poikkeamispäätöksen. MRL 171 §:n 
nojalla voidaan myöntää poikkeus kaikista MRL:ssa säädetyistä tai sen nojalla anne-
tuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksis-
tä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeus voidaan myöntää esimerkiksi lain tai 
asetuksen säännöksestä tai rakentamismääräyskokoelman tai rakennusjärjestyksen 
määräyksestä. Myös kaavasta ja sen määräyksestä voidaan poiketa. Toimivalta poik-
keamisen myöntämiseen on pääsäännön mukaan kunnalla, tietyissä tapauksissa 
kuitenkin ELY-keskuksella (MRL 171.2 §).

Kaikilla ranta-alueilla on lähtökohtana, että rakentaminen perustuu kaavaan. Jos 
tuulivoimaloiden sijoittamista ei ole suunniteltu asemakaavalla tai suoraan raken-
tamista ohjaavalla yleiskaavalla, tuulivoimalan rakentaminen ranta-alueelle vaatii 
poikkeuksen MRL 72 §:n mukaisesta rannan suunnittelutarpeesta. Rantarakenta-
misen poikkeamispäätösten myöntäminen kuuluu pääsääntöisesti ELY-keskukselle 
(MRL 171.2 § 1)-kohta). 

Menettely ja edellytykset
Poikkeamispäätöstä koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä kuullaan naapurei-
ta ja muita, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa 
sekä pyydetään tarvittaessa lausunnot muilta valtion viranomaisilta (kuten Puolus-
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tusvoimat ja Liikenteen turvallisuusvirasto) ja maakunnan liitolta, jos poikkeaminen 
koskee merkittävästi niiden toimialaa. Myös naapurikunnan lausunto on pyydettävä, 
jos poikkeaminen vaikuttaa merkittävästi sen maankäyttöön.

Poikkeamispäätöksen myöntäminen edellyttää, että rakentaminen ei aiheuta hait-
taa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, 
ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä vaikeuta rakennetun 
ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamista ei saa 
myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai-
heuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamiseen on 
lisäksi oltava erityinen syy. Näin ollen poikkeamispäätöstä koskee sama luvanmyön-
tämiseste kuin suunnittelutarveratkaisua. 

Poikkeamista koskevaan päätökseen voidaan sisällyttää tarpeellisia määräyksiä ja 
ehtoja, kuten tuulivoimaloiden suurin sallittu kokonaiskorkeus ja lukumäärä alueella. 
Poikkeamispäätös on voimassa korkeintaan kaksi vuotta, joka kuluessa vastaavaa 
rakennuslupaa on haettava. 

2.1.8

Rakennuslupa ja toimenpidelupa

Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko rakennusluvan (MRL 125 §) tai toimen-
pideluvan (MRL 126 §). Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan useimmiten raken-
nuslupaa edellyttäviin rakennuksiin. Toimenpideluvalla on mahdollista toteuttaa 
lähinnä yksityistä kotitarvekäyttöä palvelevia pieniä tuulivoimaloita.

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Hakemuk-
seen on liitettävä selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa, rakennuksen 
pääpiirustukset sekä selvitys hankkeen vaikutuksista maisemaan ja naapureihin, 
selvitys hakijan lähimmistä suunnitelluista muista tuulivoimaloista ja selvitys tuu-
livoimalan liittämisestä sähköverkkoon. Jos tuulivoimahankkeeseen on sovellettu 
YVA-menettelyä, tulee lupahakemukseen liittää YVA-lain mukainen arviointiselostus 
ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto. Vastaavasti hakemukseen voidaan liit-
tää myös ympäristölupa, vesilupa tai lentoestelupa, jos sellaiset on jo tuulivoimalalle 
myönnetty. Rakennuslupa-asian ratkaisemista voidaan lykätä kunnes mahdollinen 
ympäristölupa-asia on ratkaistu (MRL 134 §).

Rakennuslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä naapureita kuullaan hankkees-
ta ja siitä tiedotetaan myös rakennuspaikalla. Hakemuksesta on lisäksi pyydettävä 
lausunto ELY-keskukselta, jos alue sijoittuu maakuntakaavassa virkistys- tai suo-
jelualueeksi varatulle alueelle tai luonnonsuojelun kannalta merkittävälle alueelle 
(MRA 60 §). 

Rakennusluvan myöntämisen edellytyksistä säädetään erikseen asemakaava- 
alueella (MRL 135 §) ja asemakaava-alueiden ulkopuolella (136 §). Asemakaava-
alueella rakennuspaikan soveltuminen tarkoitukseensa on lähtökohtaisesti ratkaistu 
kaavassa. Asemakaava-alueella rakennusluvan keskeisimpänä tehtävänä onkin var-
mistaa, että tuulivoimala on asemakaavan mukainen. Rakennusluvan myöntäminen 
tuulivoimalalle voi asemakaavan ohella perustua myös yleiskaavaan, jos kaavassa 
on näin määrätty. 

Asemakaava-alueiden ulkopuolella rakennuslupaa ratkaistaessa harkitaan muun 
muassa sitä, soveltuuko tuulivoimala maisemaan ja ympäröivien alueiden maan-
käyttöön ja sitä, onko tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto mahdollista 
järjestää. Asemakaava-alueiden ulkopuolella on rakennuslupaa ratkaistaessa otettava 
huomioon myös maakuntakaavasta ja yleiskaavasta johtuvat rakentamisrajoitukset. 
Lisäksi rakennusluvan myöntäminen voi edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai 
poikkeamispäätöstä.
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Rakennusluvan myöntäminen perustuu pelkästään lupaedellytysten täyttymiseen, 
eikä hankkeen tarkoituksenmukaisuutta voida ottaa harkinnassa huomioon. 

Rakennuslupapäätökseen voidaan sisällyttää tarpeellisia määräyksiä rakennus-
työn suorittamisesta tai niistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen rajoittamisesta 
(MRL 141 §). Rakennusluvan mukainen rakennustyö on aloitettava kolmen vuoden 
kuluessa, ja rakentaminen on saatava päätökseen viiden vuoden kuluessa luvan 
myöntämisestä. Luvan voimassaoloa voidaan tietyin ehdoin myös pidentää. 

Toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan 
edellytyksistä säädetään. Tämä tarkoittaa, että tuulivoimalan toimenpidelupaa har-
kittaessa kiinnitetään huomiota voimalan ulkonäköön, sen soveltumiseen paikalle 
ja ympäristöön sekä voimalan vaikutuksiin naapurustoon ja ympäröivien alueiden 
käyttöön. Muutoinkin menettelyt vastaavat toisiaan.

2.2

YVA-laki

Tuulivoimahanke vaatii ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
(468/1994, YVA-laki) mukaisen menettelyn soveltamista 1.6.2011 alkaen aina, kun 
yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähin-
tään 30 megawattia (MW). Hankekokonaisuuteen katsotaan kuuluvan myös raken-
tamiseen, käyttöön ja huoltoon tarvittavat rakenteet.

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa ELY-keskuksen pää-
töksellä myös pienempään kuin 10 tuulivoimalan tai kokonaisteholtaan alle 30 MW:n 
hankkeeseen, mikäli sen ympäristövaikutukset olisivat todennäköisesti merkittävästi 
haitallisia.

Vaikutusten arviointia YVA-menettelyssä käsitellään luvussa 4.

2.3

Ympäristönsuojelulaki

Tuulivoimarakentaminen vaatii ympäristönsuojelulain (86/2000, YSL) mukaisen ym-
päristöluvan, jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa 
(26/1920, NaapL) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta melu- tai välkevaikutuksista 
johtuen. Sen sijaan tuulivoimalan maisemavaikutukset eivät aiheuta ympäristölu-
vanvaraisuutta. 

Tuulivoimalaa koskeva ympäristölupahakemus on toimitettava kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle. Hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta 
tarpeellinen selvitys toiminnasta ja sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista mer-
kityksellisistä seikoista. Jos tuulivoimahankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä, ha-
kemukseen on liitettävä YVA-lain mukainen arviointiselostus ja yhteysviranomaisen 
siitä antama lausunto. 

Ympäristölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä kuullaan niitä, joiden oikeutta 
tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), mutta myös muut kuin asianosaiset saavat 
ilmaista mielipiteensä. Lupahakemuksesta pyydetään lausuntoja tarpeen mukaan 
mm. ELY-keskukselta ja vaikutusalueen kunnilta sekä asiassa yleistä etua valvovilta 
viranomaisilta. Lupaviranomainen voi hankkia myös muita asiaan liittyviä selvi-
tyksiä.

Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei tuulivoimalan toiminnasta 
aiheudu kohtuuttomia melu- tai välkevaikutuksia naapureille tai lähialueen asuk-
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kaille. Ympäristölupaharkinnassa otetaan huomioon myös alueella voimassa oleva 
kaava, eikä toimintaa saa esimerkiksi sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi lupa-
harkinnassa otetaan huomioon alueen yleispiirteisessä kaavassa osoitettu käyttötar-
koitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset. Tuulivoimaloista asutukselle aiheutuvia 
melu- ja muita haittoja voidaan tehokkaimmin ehkäistä osoittamalla ne kaavoissa 
riittävän etäälle asutuksesta.

Ympäristölupa myönnetään asian laadun mukaan toistaiseksi tai määräajaksi. 
Lupapäätöksestä on käytävä ilmi ratkaisun perusteet ja päätöksen perustelut. Jos 
hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä, on lupapäätöksestä lisäksi käytävä ilmi, 
miten arviointi on otettu huomioon lupaharkinnassa. 

Tuulivoimalan ympäristöluvassa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä esimerkik-
si toimista häiriö- tilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä muista 
toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään haitallisia vaikutuksia ja niistä 
aiheutuvia haittoja. 

Ympäristönsuojelulaissa säädetään myös maaperän pilaamiskiellosta (YSL 7 §), 
pohjaveden pilaamiskiellosta (YSL 8 §) ja meren pilaamiskielloista (YSL 9 §), jotka 
tulee ottaa huomioon tuulivoimarakentamisessa. 

2.4

luonnonsuojelulaki

Kaava- ja lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa 
(1096/1996, LSL) ja sen nojalla säädetään. Luonnonsuojelulain mukaisilla toimilla 
suojellaan eliölajeja, alueita sekä luontotyyppejä. Luontotyyppejä suojellaan luonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä lajien ympäristöjen säilyttämiseksi. Kaikkien 
kaavamuotojen sisältövaatimukset edellyttävät luonnonarvojen ja maisema-arvojen 
vaalimista. Luonnonsuojelun ja tuulivoimarakentamisen tarpeiden yhteensovittami-
sessa yleispiirteisellä kaavoituksella on keskeinen asema.

2.4.1

Natura-verkoston huomioon ottaminen

Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteiseen Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet 
koostuvat lintudirektiivin (79/409/ETY) mukaisista linnustonsuojelualueista (SPA-
alueet) ja luontodirektiivin (92/43/ETY) mukaisista luontoarvoiltaan tärkeistä alu-
eista (SCI-alueet).

Natura 2000 -verkoston keskeiset oikeusvaikutukset ovat arviointivelvollisuus 
(LSL 65 §) ja heikentämiskielto (LSL 66 §). Jos kaavaa laadittaessa tuulivoima-aluetta 
suunnitellaan sijoitettavaksi Natura-alueelle tai sen läheisyyteen, on maakunnan 
liiton tai kunnan kaavan laatijana arvioitava ylittyykö LSL 65 §:ssä asetettu arviointi-
kynnys, eli heikentääkö tuulivoimarakentaminen todennäköisesti merkittävästi niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 
Arviointikynnyksen ylittyessä kaavan laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava 
nämä vaikutukset. Natura-arviointiin on syytä varautua erityisesti, jos kaavan to-
teuttamisen seurauksena Natura-alueen luontotyyppien tai lajien elinympäristöjen 
pinta-ala pienenisi tai kaavan toteuttaminen muuttaisi alueen vesitaloutta tai vaikut-
taisi muuten alueen ekologiseen tilaan tai rakenteeseen. LSL 66 §:n nojalla kaavaa ei 
voida hyväksyä eikä vahvistaa, jos arviointi osoittaa, että tuulivoimarakentaminen 
merkittävästi heikentäisi niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisälly-
tetty Natura 2000 -verkostoon.
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Arviointivelvollisuus ja heikentämiskielto koskevat sekä yleispiirteistä ja yksityis-
kohtaista kaavoitusta että tuulivoimalan edellyttämiä luparatkaisuja. Kaavaa laaditta-
essa arviointivelvollisuuden sisältö ja laajuus riippuvat kaavatasosta ja kaavan esitys-
tavasta. Arviointi voi koskea ainoastaan kaavassa ratkaistavia asioita. Yleispiirteistä 
kaavaa laadittaessa on huolehdittava siitä, että kaava on mahdollista toteuttaa siten, 
ettei merkittävää heikennystä Natura-alueen luonnonarvoille aiheudu. 

Natura-arviointi on mahdollista yhdistää YVA-menettelyyn. Mikäli Natura-arvi-
ointi on tehtävä, YVA-menettelyssä on viimeistään arviointiohjelmavaiheessa rat-
kaistava, onko luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi tarkoituksenmukaista 
tehdä YVA-menettelyn yhteydessä. Arviointimenettelyssä voidaan myös todeta, että 
kyseinen arviointi tehdään YVA-menettelyn jälkeen erikseen, hankkeen tarkemman 
suunnittelun yhteydessä.

Mahdollisuus tuulivoimarakentamiseen Natura-alueella tai sen läheisyydessä riip-
puu ennen kaikkea niistä luonnonarvoista, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
Natura 2000 -verkostoon. Tuulivoimarakentamisen kannalta kriittisiä luontotyyppejä 
ovat erityisesti lintujen elinympäristöt sekä merenalaiset ja merenrannan luontotyy-
pit. Merkitystä on myös Natura-alueen toteuttamistavalla. Jos toteuttamistapana on 
maankäyttö- ja rakennuslaki tai vesilaki, ratkaistaan tuulivoimarakentamisen sallit-
tavuus LSL 65 ja 66 §:n mukaisesti kaava- ja lupajärjestelmän puitteissa.

2.4.2

Poikkeukset luonnonsuojelusäännöksistä

ELY-keskus voi päätöksellään määritellä suojeltuihin luontotyyppeihin (LSL 29 §) 
kuuluvien alueiden rajat, jolloin näitä alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin 
ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. ELY-keskus voi kuitenkin 
yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen edellä mainitusta kiellosta, jos kyseisen 
luontotyypin suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu tai luontotyypin suojelu 
estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttami-
sen.

ELY-keskus voi päätöksellään määritellä myös erityisesti suojeltavan lajin säily-
miselle tärkeiden esiintymispaikkojen (LSL 47 §) rajat, jolloin niiden hävittäminen ja 
heikentäminen on kielletty. ELY-keskus voi kuitenkin myöntää poikkeuksen edellä 
mainitusta kiellosta, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana. ELY-keskus voi myöntää 
poikkeuksen myös rauhoitetun eläinlajin (LSL 39 §) ja kasvilajin (LSL 42 §) rauhoi-
tussäännöksestä, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana. Mainitut eläin- ja kasvilajien 
rauhoitussäännökset eivät estä alueen käyttämistä maa- ja metsätalouteen tai raken-
nustoimintaan. Tällöin on kuitenkin vältettävä vahingoittamasta tai häiritsemästä 
rauhoitettuja eläimiä ja kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustan-
nuksia.

Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty suoraan 
ilman erillistä päätöstä (LSL 49 §). ELY-keskus voi yksittäistapauksessa myöntää luvan 
poiketa kiellosta luontodirektiivin artiklassa 16 (1) mainituilla perusteilla. Vastaavasti 
lintudirektiivin artiklassa 1 tarkoitettujen lintujen osalta voidaan myöntää poikkeus 
lintudirektiivin artiklassa 9 mainituilla perusteilla.
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2.5

Vesilaki 

Vesilainsäädännön uudistamista koskeva Hallituksen esitys (HE 277/2009) on an-
nettu 15.1.2010, ja eduskunta on hyväksynyt lakiuudistuksen muutettuna 11.3.2011. 
Lakia ei ole vielä huhtikuussa 2011 vahvistettu, eikä sen voimaantulon ajankohtaa 
tiedetä.

Uudistus selkeyttää ja ajanmukaistaa vesilain järjestelmää ja menettelyä vesi-
asioissa. Vesien yleiskäytössä ja vesitaloushankkeiden sääntelyssä ei kuitenkaan 
tapahdu merkittäviä muutoksia. 

Vesilupa
Tuulivoimalan rakentaminen vaatii uuden vesilain mukaisen luvan (vesilupa), jos 
hanke voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa 
tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos aiheuttaa 
uuden vesilain 3 luvun 2 §:n mukaisia seurauksia, kuten luonnon vahingollista 
muuttumista, vesistön tilan huonontumista, vaaraa terveydelle tai vahinkoa tai 
haittaa kalastukselle tai vesiliikenteelle. Lisäksi vesilupa tarvitaan uuden vesilain 
3 luvun 3 §:n mukaan edellä mainituista seurauksista riippumatta aina, jos hanke 
koskee esimerkiksi valtaväylän sulkemista tai supistamista sekä väylän käyttämistä 
vaikeuttavan laitteen tai muun esteen asettamista, voimajohdon tekemistä yleisen 
kulku- tai valtaväylän ali tai vesialueen ruoppaamista, kun ruoppausmassan määrä 
ylittää 500 m³. Vastaavat säännökset rakentamisen luvanvaraisuudesta ovatnykyisen 
vesilain 2 luvussa.

Ympäristövaliokunnan mietinnön (22/2919 vp) mukaan vesiluvan edellytyksiä 
ja lupamääräyksiä koskeva sääntely perustuu uuden vesilain 3 luvun mukaan pit-
kälti nykyisen lain pohjalle. Uuden vesilain 3 luvun 4 §:n mukaan lupa hankkeelle 
voidaan myöntää, jos se ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Merkit-
tävämpien hankkeiden lupaharkinta perustuu intressivertailuun, jonka mukaan 
luvan myöntäminen edellyttää, että hankkeen hyödyt ovat huomattavat verrattuna 
siitä aiheutuviin menetyksiin. Intressivertailussa otetaan entiseen tapaan hyötyinä 
huomioon paitsi tuulivoimalan tuottama taloudellinen hyöty myös esimerkiksi 
päästöttömän sähköntuotannon lisääntyminen. Haittoina otetaan huomioon esi-
merkiksi kalastukselle, lähiseudun asukkaille ja ympäristölle aiheutuvat haitat. 
Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveyden-
tilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön 
luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa 
paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.

Uuden vesilain suhteesta maankäyttö- ja rakennuslakiin säädetään muun ohella 
uuden lain 1 luvun 2 §:n 2 momentissa sekä 3 luvun 5 §:ssä. Uuden lain 1 luvun 
2 §:n 2 momentin mukaan lakia sovellettaessa ja muutoin lain mukaan toimittaessa 
on noudatettava, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Lakiehdotuksen 
3 luvun 5 §:n mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon asemakaava. 
Lisäksi on otettava huomioon, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään maa-
kuntakaavan ja yleiskaavan oikeusvaikutuksista. Pykälän 2 momentin mukaan 
lupa-asiaa ratkaistaessa on vielä katsottava, ettei lupa merkittävästi vaikeuta kaavan 
toteuttamista.

Uuden vesilain 3:8 §:n mukaan lupa myönnetään toistaiseksi tai erityisistä syistä 
määräajaksi. Toistaiseksi voimassa olevassa luvassa on määrättävä aika, jonka ku-
luessa vesitaloushanke on toteutettava tai toteuttamiseen ryhdyttävä. Määräaika 
hankkeen toteuttamiselle saa olla enintään kymmenen vuotta ja toteuttamiseen 
ryhtymiselle enintään neljä vuotta. Lupaviranomainen voi erityisestä syystä ennen 
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määräajan päättymistä hakemuksesta pidentää määräaikaa. Pidentämistä koskevassa 
päätöksessä voidaan tarkistaa tai täydentää lupamääräyksiä.

Lupapäätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset hankkeesta ja sen toteut-
tamisesta aiheutuvien haittojen välttämisestä, maisemoinnista ja muusta työn jäl-
kien poistamisesta sekä vesistön ja pohjavesiesiintymän tilan säilyttämistä varten 
tarpeellisista toimenpiteistä ja laitteista (VL 3:10 §). Luvassa on lisäksi määrättävä 
luvanhaltija tarvittaessa tarkkailemaan hankkeen toteuttamista ja sen vaikutuk-
sia. Lupaviranomainen tai sen määräämä viranomainen voi myös määrätä useat 
luvanhaltijat yhdessä tarkkailemaan toimintojensa vaikutusta (yhteistarkkailu).  
(VL 3:11 §) Jos vesitaloushankkeesta aiheutuu kalakannoille tai kalastukselle vahin-
koa, hankkeesta vastaava on velvoitettava ryhtymään toimenpiteisiin vahinkojen 
ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi (kalatalousvelvoite) taikka määrättävä maksa-
maan tällaisten toimenpiteiden kohtuullisia kustannuksia vastaava maksu kalatalo-
usviranomaiselle (kalatalousmaksu). (VL 3:14 §)

Vesilupaa haetaan aluehallintovirastolta (AVI). Hakemusmenettelystä säädetään 
uuden vesilain 11 luvussa ja muutoksenhausta 15 luvussa.

Kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet
Yleinen kulkuväylä on vesistössä tai meressä oleva väylä, joka on uuden vesilain 10 
luvun perusteella (nykyisen vesilain 4 luku) määrätty julkiseksi kulkuväyläksi tai 
yleiseksi paikallisväyläksi. Yleinen kulkuväylä on pidettävä avoimena yleistä laiva- ja 
veneliikennettä varten. Yleisten kulkuväylien sijainti määritetään väylien perustami-
sen päätösasiakirjoissa sekä merkitään merikarttaan ja maastoon. 

Väyläalue on vesiliikenteen käyttöön tarkoitettu väylän reunalinjojen rajaama 
alue, johon kuuluvat myös väylän yhteyteen suunnitellut vesiliikenteen erityisalueet, 
kuten odotus-, kohtaamis- ja kääntöalueet. Lisäksi erillinen ankkurointialue voi olla 
väyläalueeseen liittyvä tai varsinaisesta väylästä erillään oleva alue. Merikarttaan 
merkitään pääsääntöisesti vain väylän linjaus (alusten ohjeellinen ajolinja) ja eril-
linen ankkurointialue, mutta maastoon merkitään väylälinjan lisäksi useimmiten 
myös väyläalueen reunat. Ankkurointialue voidaan myös tarpeen mukaan merkitä 
maastoon merenkulun turvalaittein. Väylän kulkusyvyys ilmoitetaan merikartalla 
väylälinjaan merkityllä syvyysluvulla.

Venereitti on yleisiin kulkuväyliin kuuluva ensisijaisesti veneilyn käyttöön tar-
koitettu matalaväylä, johon sovelletaan pääosin samoja periaatteita kuin muihinkin 
väyliin. 

Yleisten kulkuväylien väyläalueille tai erillisille ankkurointialueille ei ole mahdol-
lista sijoittaa tuulivoimaloita.

Eräiden vesiluontotyyppien suojelu
Uuden vesilain 2 luvun 11 §:ssä säädetään eräiden vesiluontotyyppien suojelusta, 
joita koskevat säädökset ovat nykyisen vesilain 1 luvun 15 a §:ssä ja 17 a §:ssä. Luon-
nontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen 
taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden heh-
taarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Lupavi-
ranomainen voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen kiellosta, 
jos mainittujen vesiluontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu. 
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2.6

Ilmailulaki 

Tuulivoimalan rakentaminen vaatii yleensä lentoesteluvan. Luvan tarve määritellään 
tarkemmin vuoden 2010 alusta voimaan tulleen ilmailulain (1194/2009) 165 §:ssä. 
Käytännössä kaikki yli 30 metriä korkeat rakennelmat lähellä lentoasemia tai yli  
60 metriä korkeat rakennelmat kaikkialla Suomessa vaativat lentoesteluvan hake-
mista Liikenteen turvallisuusvirastolta, sillä rakennelma ei ilmailulain mukaan saa 
häiritä ilmailua palvelevia laitteita tai lentoliikennettä tai aiheuttaa muutoin vaaraa 
lentoturvallisuudelle. Hakemukseen tulee liittää asianomaisen ilmaliikennepalvelu-
jen tarjoajan (Finavia) antama lausunto.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi vapauttaa sellaisen esteen (rakennelman) lu-
vanvaraisuudesta, jolla ei ole vaikutusta lentopaikkojen esterajoituspintoihin eikä 
lentomenetelmiin tai joka sijaitsee olemassa olevan esteen välittömässä läheisyydessä. 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa esteiden rakennetta tai vastaavia teknisluon-
teisia seikkoja koskevia tarkempia määräyksiä.

Jollei lentoturvallisuus vaarannu, Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa luvan 
rakennelman (tuulivoimalan) asettamiseen. Lupa on myönnettävä, jos luvan epäämi-
nen aiheuttaisi maanomistajalle tai siihen kohdistuvan erityisen oikeuden haltijalle 
kohtuutonta haittaa verrattuna esteestä aiheutuvaan haittaan lentoliikenteen suju-
vuudelle. Lentoesteluvassa tullaan määrittämään kohteelle mahdollisesti tarvittavat 
lentoestemerkinnät päivä- ja yötoimintaa varten. Päivämerkintöjä ovat maalaukset 
ja yömerkintöjä valot.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi lisäksi ilmailulain 166 §:n nojalla määräyksel-
lään tai päätöksellään kieltää lentoturvallisuudelle vaaraa aiheuttavan tai liikenteen 
sujuvuutta merkittävästi haittaavan tuulivoimalan rakentamisen.

Lentoesterajoituksista ja lentoesteiden merkitsemisestä siviili-ilmailussa säädetään 
tarkemmin ilmailulain nojalla annetuilla ilmailumääräyksillä AGA M3–6 (lentoase-
mat), AGA M1–1 (lentokoneille tarkoitetut maalentopaikat) ja AGA M2–1 (helikopte-
reille tarkoitetut lentopaikat). Lentokenttien esterajoitusalueiden ulottuvuus riippuu 
lentokentän luokituksesta (1–4). Eri osissa lentokenttää on erilaisia esterajoituspintoja 
sen mukaan mistä suunnasta kentälle laskeudutaan ja kentältä noustaan. Lentoes-
terajoituksista ja lentoesteiden merkitsemisestä Puolustusvoimien lentotoiminnan 
yhteydessä säädetään tarkemmin ilmailulain nojalla annetulla ilmailumääräyksellä 
MIL AGA M3–6. 

2.7

Maantielaki ja ratalaki

Maantielaissa (503/2005) määritellään maanteiksi yleiset tiet, joiden ylläpitämisestä 
valtio huolehtii. Liikenteellisen merkityksensä mukaan maantiet ovat luokitukseltaan 
valtateitä, kantateitä, seututeitä tai yhdysteitä. 

Maantien tiealue ja näkemäalue määritellään maantielaissa. Maantien suoja-alue 
ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai uloimman ajoradan keskilin-
jasta. Erityisestä syystä voidaan etäisyys osoittaa 20 metriä lyhyemmäksi taikka 
pidentää etäisyyttä enintään 50 metriksi sekä enintään 300 metriksi tiehen kuuluvan 
varalaskupaikan kohdalla ja pituussuunnassa sen kummastakin päästä 750 metrin 
etäisyydelle ulottuvalla jatkeella. 

Ratalaissa (110/2007) määritellään rautatiealue, näkemäalue ja rautatien suoja-
alue. Rautatien suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita 
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on useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa 
erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi.

Maantien tiealueelle tai rautatiealueelle tai maantien tai rautatien suoja-alueelle ei 
ole mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita. 

Liikenneturvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia ja niiden huomioimista käsitel-
lään luvussa 3.7.

2.8

Sähkömarkkinalaki ja lunastuslaki

Sähkömarkkinalain (386/1995) 9 §:n mukaan verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja 
kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten 
tarpeiden mukaisesti ja turvata osaltaan riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti asiak-
kaille (verkon kehittämisvelvollisuus). Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista 
korvausta vastaan liittää verkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttö-
paikat ja sähköntuotantolaitokset toiminta-alueellaan (liittämisvelvollisuus). Liittämi-
sessä tulee ottaa huomioon muun muassa sähköjärjestelmän toimintavarmuus sekä 
tehokkuus, ja voimalaitoksen on täytettävä järjestelmätekniset vaatimukset.

Verkkoliitynnästä tulee neuvotella sähköverkon haltijan kanssa mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Jakeluverkkoon voidaan liittää vain suhteellisen pieniä tuulivoi-
maloita ja tuulivoimalapuistoja. Suurien tuulivoimalapuistojen tekniset vaatimukset 
nousevat ja ne tulee liittää suoraan alue- tai kantaverkkoon. Yksittäisten tuulivoi-
malapuistojen liityntäjohtojen rakentaminen ei aina ole tarkoituksenmukaista, vaan 
verkko tulisi suunnitella ja rakentaa kokonaisuutena. 

Lähtökohtaisesti tuulivoimalapuisto on liitettävä 400 kV jännitteiseen verkkoon, 
kun se on teholtaan yli 250 MW. Jos yhteisteho on 100–250 MW ja tuulivoimaloita ei 
ole sähköverkon kannalta teknistaloudellisesti tarkoituksen mukaista liittää 110 kV 
verkkoon, tulee ne liittää 400 kV jännitteiseen verkkoon. Alle 250 MW tuulivoima-
lapuistot voidaan pääsääntöisesti liittää 110 kV jännitteiseen verkkoon, kuitenkin 
alueen sähkön siirtoverkon reunaehdot huomioiden.

Suuren tuulivoimalapuiston hankkeesta vastaavan on sovittava tuulivoimaloi-
den liitynnän teknisestä toteutustavasta hyvissä ajoin kantaverkkoyhtiö Fingridin 
tai alueverkkoyhtiön kanssa, jonka kanssa tehdään tarvittavat verkkotarkastelut. 
Verkkoselvitys perustuu lähtötietoihin hankkeesta (sijainti, tuotantoteho, toteutus-
aikataulu ja ennuste tuotannon kehittymisestä) sekä muihin verkon kehittämiseen 
vaikuttaviin tekijöihin, kuten alueen nykyinen sähköverkko, verkon parannustarve, 
alueen voimantuotanto ja sähkön kulutus. Selvityksen tuloksena saadaan tieto tuu-
livoimalapuiston liittämispaikasta ja liittämisen mahdollisesti aiheuttamista verkon 
vahvistustarpeista sekä arvio siitä, milloin tuulivoimatuotanto voidaan liittää verk-
koon ja milloin mahdollisesti laajentaa, johtuen esimerkiksi voimajohtohankkeiden 
etenemisestä. 

Voimajohtojen osoittaminen kaavoituksessa
Maakuntakaavassa osoitetaan vähintään 110 kV suurjännitevoimajohdot ja sähkö-
asemat. Maakuntakaavojen kaavaselostuksessa tulisi mainita tuulivoiman tuotanto-
alueen läheisyyteen sijoittuvat lähimmät kanta- tai alueverkon 400 kV ja 110 kV säh-
köasemat, joille tuulivoimalapuiston liittäminen olisi mahdollista. Jos hankkeesta on 
tehty verkkoselvitys, voi liityntäjohdon merkitä maakuntakaavaan yhteystarpeena.

Maakuntakaavassa osoitettujen energiahuollon ratkaisujen yksityiskohtaisempaa 
maankäytön suunnittelua ja toteutusta ohjataan maankäyttö- ja rakennuslailla, säh-
kömarkkinalailla ja lunastuslailla.
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Vähintään 110 kV voimajohto edellyttää sähkömarkkinaviranomaisen eli Energia-
markkinaviraston lupaa. Valtion rajan ylittävän, vähintään 110 kV johdon rakentami-
seen on pyydettävä työ- ja elinkeinoministeriön lupa. Luvassa ei määritellä voima-
johdon reittiä eikä ennen luvan myöntämistä johtoreitille tarvitse olla aluevarausta 
tai kunnan suostumusta. (Sähkömarkkinalaki 18 §). Rakentamislupahakemuksessa 
on esitettävä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetyt tiedot ja selvitykset, 
kuten ympäristövaikutusten arviointiselostus mikäli arviointimenettelyä on edelly-
tetty (Sähkömarkkinalaki 19 §).

Sähkömarkkinalaissa todetaan, että jos nimellisjännitteeltään vähintään 110 kV 
sähköjohto rakennetaan muualle kuin kaavassa tätä varten varatulle alueelle tai jos 
tällaista aluevarausta ei kaavassa ole, johtoreitille tulee saada kunnan suostumus. 
Suostumusta ei saa kuitenkaan evätä tai sen myöntämiselle asettaa ehtoja ilman 
alueiden käytön suunnitteluun tai ympäristönäkökohtiin liittyviä taikka muihin seik-
koihin perustuvia päteviä syitä, jos epäämisestä tai ehdoista aiheutuu sähkön siirron 
turvaamiselle tai hakijalle kohtuutonta haittaa (Sähkömarkkinalaki 20 §).

Lunastusmenettely
Voimajohdot toteutetaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 
annetun lain (603/1977, LunL) mukaisella lunastusmenettelyllä. Hankevastaava ha-
kee voimajohtoalueille lunastuslupaa valtioneuvostolta. Sen perusteella kiinteistöille 
lunastetaan käyttöoikeuden supistus ja määritetään korvaukset. Ennen lunastuslu-
van myöntämistä työ- ja elinkeinoministeriö kuulee asiassa kuntia, ELY-keskusta ja 
maakuntien liittoja sekä maanomistajia. Käyttöoikeuden perusteella johdon raken-
taminen, käyttö ja kunnossapito ovat mahdollisia. Pylväiden ja voimajohtojen alle 
jäävät alueet pysyvät maanomistajan omistuksessa ja hallinnassa. Lisäksi 20–110 kV 
voimajohtoja voidaan toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain (161 §) nojalla tai yksi-
tyisoikeudellisin sopimuksin.

Käyttöoikeuden rajoittaminen supistaa omistajan oikeuksia metsäalueilla siten, 
että johtoaukealla puita ei voi kasvattaa ja reunavyöhykkeillä puiden kasvupituus on 
rajoitettu. Pelloilla johtoaukealla saa viljellä ja johtojen alla voi liikkua. Johtoaukean 
leveys on voimajohdon jännitteestä riippuen yleensä 26–42 metriä ja reunavyöhyk-
keen leveys yleensä 10 metriä johtoaukean molemmin puolin. Johtoalueeseen liittyy 
rakentamisrajoitusalue, joka on johtoaukean ja reunavyöhykkeiden yhdessä muodos-
tama alue, ja jonka leveys on siis 46–62 metriä.  Maanrakennus- tai muihin vastaaviin 
töihin pylvään tai voimajohdon läheisyydessä on hankittava voimansiirtoyhtiön lupa 
tai lausunto.

Sähkön sisämarkkinadirektiivin edellyttämät muutokset sähkömarkkinalakiin 
voivat jatkossa vaikuttaa käytettävään voimajohtojen terminologiaan tai rakenta-
mislupakäsittelyn sisältöön.

2.9

Laki puolustusvoimista ja aluevalvontalaki

Tuulivoimarakentamisessa on otettava huomioon puolustusvoimien lakisääteisten 
tehtävien toteuttaminen sekä normaali- että poikkeusoloissa (Laki puolustusvoimista 
551/2007 ja aluevalvontalaki 755/2000). Aluevalvontalain mukaan Suomen alueve-
sillä ei saa ilman Pääesikunnan myöntämää lupaa harjoittaa merenpohjan geologisia 
tai geofyysisiä tutkimuksia eikä merenpohjan topografian järjestelmällistä mittausta 
ja tallennusta. 

Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestel-
mien suorituskyvyn sekä näiden vaikutusten arviointia käsitellään luvuissa 3.8 ja 4.9.
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Tuulivoimarakentamisessa tulee ottaa huomioon maanpuolustuksen tarpeet ja 
turvata riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, 
varikkotoiminnalle ja sotilasilmailulle ml. varalaskupaikat. Tarpeissa korostuu esi-
merkiksi tärkeiden harjoitusalueiden käytettävyyden turvaaminen puolustusvoimien 
joukkojen harjoitus- ja ampumatoiminnalle. Edellä olevasta johtuen varuskunta-
alueille, sotilaskäytössä olevien lentokenttien, varalaskupaikkojen läheisyyteen sekä 
harjoitus- ja ampuma-alueiden yhteyteen tai niiden läheisyyteen ei tule suunnitella 
eikä rakentaa tuulivoimaloita.

Tuulivoimarakentamiseen liittyvissä hankkeissa tulee pyytää lausunto Ilmavoi-
mien Esikunnalta ja alueella toimivalta puolustusvoimien aluehallintoviranomaiselta 
(sotilaslääniltä) ja sekä rannikolle ja merelle sijoittuvista hankkeista Merivoimien 
Esikunnilta. Lausuntoja pyydettäessä tulee ottaa huomioon, että tuulivoimaloiden 
aiheuttamat vaikutukset voivat ulottua kohtuullisen laajalle alueelle. Lausuntopyyn-
nöt tulee lähettää tiedoksi Pääesikunnalle.  

2.10

Muinaismuistolaki

Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja suoraan muinaismuistolain (295/1963) 
nojalla. Näin ollen rauhoitus koskee myös ennestään tuntemattomia kiinteitä mui-
naisjäännöksiä, eikä sen voimaantulo edellytä hallinnollista päätöstä. Kiinteät mui-
naisjäännökset määritellään muinaismuistolain 2 §:ssä. Merituulivoimarakentamisen 
kannalta huomion arvoista on, että kiinteisiin muinaisjäännöksiin rinnastetaan myös 
oletettavasti ainakin 100 vuotta uponneena olleet vanhat laivalöydöt.

Tuulivoimaloiden toteuttamisen yhteydessä on tutkittava ja arvioitava hankkeen 
vaikutukset myös kiinteisiin muinaisjäännöksiin ja laivalöytöihin. Kaava- tai lupa-
asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä muinaismuistolaissa säädetään (MRL 197 §).

2.11

Erämaalaki

Erämaalain (62/1991) mukaisia erämaa-alueita perustetaan alueiden erämaaluon-
teen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi se-
kä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi. Perustettuja 
erämaa-alueita on 12. Erämaa-alueille pysyvien teiden rakentaminen on kielletty. 
Erämaa-alueen hoidossa ja käytössä on noudatettava hoito- ja käyttösuunnitelmaa, 
jonka laatii Metsähallitus ja vahvistaa ympäristöministeriö. Erämaa-alueiden metsät 
säilytetään luonnontilaisina tai niissä harjoitetaan luonnonmukaista metsänhoitoa. 

Tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia erämaa-alueilla rajoittaa käytännössä 
se, että pysyvien teiden rakentaminen on erämaa-alueilla kielletty. Useimmat erämaa-
alueet kuuluvat myös Natura 2000 -verkostoon.
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2.12

Poronhoitolaki

Poronhoitolaki (848/1990, PHL) on erityislaki, joka tulee ottaa huomioon poronhoito-
alueella toimittaessa. Poronhoitolaki turvaa elinkeinon aseman ja antaa poronhoidolle 
pysyvästi vapaan laidunnusoikeuden: 

Poronhoitoa saadaan tässä laissa säädetyin rajoituksin harjoittaa poronhoitoalueella 
maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta. (PHL 3 §) 

Poronhoitolain 53 § asettaa neuvotteluvelvollisuuden, joka koskee koko poronhoi-
toaluetta: 

Suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti 
vaikuttavia toimenpiteitä valtion viranomaisten on neuvoteltava asianomaisen palis-
kunnan edustajien kanssa.

Poronhoitolaissa säädetään erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetusta alueesta: 
Tällä alueella olevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa 
haittaa poronhoidolle. Maan luovuttaminen tai vuokraaminen tällä alueella saa tapah-
tua vain sillä ehdolla, että maanomistajalla tai vuokramiehellä ei ole oikeutta saada 
korvausta porojen aiheuttamista vahingoista. (PHL 2 §)

Tuulivoimarakentamista poronhoitoon tarkoitetulla alueella suunniteltaessa on otet-
tava huomioon poronhoitolain alueiden käytölle aiheuttamat rajoitukset, tutkittava 
ja arvioitava hankkeen vaikutukset poroelinkeinoon sekä neuvoteltava asianomaisen 
paliskunnan edustajien kanssa. Poronhoitoalueella tapahtuvissa menettelyissä tulee 
pyytää lausunnot asianomaiselta paliskunnalta sekä Paliskuntain yhdistykseltä.

2.13

laki saamelaiskäräjistä

Saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) mukaan saamelaiskäräjät toimii oikeus-
ministeriön hallinnonalalla.  Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia kansallisissa ja 
kansainvälisissä yhteyksissä ja hoitaa saamelaisten kieltä, kulttuuria ja heidän ase-
maansa alkuperäiskansana koskevia asioita. Saamelaiskäräjät voi tehdä viranomaisil-
le aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja. Viranomaisten on neuvoteltava saamelais-
käräjien kanssa kaikista laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat 
välittömästi ja erityisellä tavalla vaikuttaa saamelaisten asemaan alkuperäiskansana 
ja jotka koskevat saamelaisten kotiseutualueella muun muassa yhdyskuntasuunnit-
telua, valtionmaan, suojelualueiden ja erämaa-alueiden hoitoa, käyttöä, vuokrausta ja 
luovutusta. Saamelaisten kotiseutualueella tarkoitetaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen 
kuntien alueita sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevaa Lapin paliskunnan aluetta.

Suunniteltaessa tuulivoima-alueita saamelaisten kotiseutualueella tulee hankkeista 
neuvotella saamelaiskäräjien kanssa.
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3 Tuulivoimarakentamisen 
vaikutukset 

Tuulivoimalat vaikuttavat ympäristöönsä muuttamalla maisemaa sekä tuottamalla 
ääntä ja välkettä. Tuulivoimalarakentamisella voi olla vaikutuksia luonnonarvoihin ja 
ihmisten elinoloihin. Vaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Tuulivoimara-
kentamisen vaikutukset voidaan jakaa rakennusvaiheen (1–3 vuotta) vaikutuksiin ja 
käyttövaiheen (noin 20–30 vuotta) vaikutuksiin. Myös voimajohtojen rakentamisesta 
aiheutuu lähinnä maisemaan ja luonnonarvoihin kohdistuvia vaikutuksia.

Tuulivoimarakentamisen vaikutusten merkittävyys riippuu kohdealueen herk-
kyydestä ja rakentamisen aiheuttaman muutoksen suuruudesta. Tähän vaikuttavat 
hankkeen koon lisäksi sijaintialue, sen ympäristöarvot sekä muu alueiden käyttö. 
Yhteen sovitettavia alueidenkäyttöintressejä tuulivoimarakentamisen kanssa ovat 
useimmiten asutus, luonnon- ja maisemansuojelu sekä lentoliikenteen ja puolustus-
voimien tarpeet.

Seuraavassa on esimerkinomaisesti käsitelty joitakin tyypillisiä tuulivoimaraken-
tamisen vaikutuksia. Luvussa 4. käsitellään erikseen vaikutusten arviointia ja selvi-
tysten riittävyyttä.

3.1

Vaikutukset maisemaan 

Tuulivoimarakentamisen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat yleensä maise-
maan. Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan aiheutuvat muutoksista 
maiseman ominaispiirteissä ja laadussa. Maisemamuutosten ja maisemavaikutusten 
taso on sidoksissa tuulivoimaloiden näkyvyyteen sekä maiseman ominaisuuksiin 
ja sen sietokykyyn. Tuulivoimaloiden näkyvyyteen vaikuttavat ilman selkeyden ja 
valo-olosuhteiden lisäksi tuulivoimaloiden koko, lukumäärä, ryhmittely, ryhmän 
laajuus näkökentässä sekä sijaintipaikan korkeus suhteessa ympäristöönsä. Tuulivoi-
malat eivät mittakaavansa vuoksi vertaudu juuri mihinkään ympäristön perinteiseen 
elementtiin, ja suuren kokonsa takia ne myös näkyvät laajalle alueelle. Selkeällä ja 
kuivalla säällä noin 100 metriä korkea tuulivoimalan torni ja roottorin lavat voidaan 
erottaa 5–10 km etäisyydellä tuulivoimalasta. Tuulivoimaloihin asennettavat lento-
estevalot ovat havaittavissa etenkin rakentamattomassa maisemassa. 

Maiseman sietokyvyllä tarkoitetaan maiseman visuaalista herkkyyttä, eli sen 
kykyä vastaanottaa uusia elementtejä ilman, että maiseman luonne merkittävästi 
muuttuu. Yleistäen voi todeta, että mitä suurpiirteisempi maiseman kokonaisluonne 
on, sen helpommin maisema voi ottaa vastaan uusia elementtejä. Pienimuotoisesti 
vaihteleva maisema sietää yleensä huonommin tuulivoimaloiden sijoittamista kuin 
suuripiirteinen maisema. 
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Maiseman mittakaava määräytyy maisemassa olevien elementtien suhteista, nii-
den vertautuessa ympäristöönsä. Suurikokoinen tuulivoimala alistaa ympäristönsä 
ja siihen sisältyvät maisemaelementit, mikä voi pahimmillaan tarkoittaa kulttuuri-
maiseman arvokkaiden ja erityislaatuisten ominaispiirteiden mitätöitymistä. Mitta-
kaavaltaan suurista elementeistä rakentuvat maisemat ja alueet, joilla jo ennestään 
on runsaasti ihmisen tekemiä rakennelmia, sietävät usein parhaiten tuulivoimaloiden 
sijoittamisen. Toisaalta tuulivoimalat voivat muuttaa kokonaan pelkistyneistä ele-
menteistä koostuvat suurimittakaavaiset maisemat, kuten viljelylakeuden, ulapan 
tai tunturiselänteen.

Eri maisematyyppien sietokykyyn vaikuttavat tekijät eivät ole ristiriidattomia, 
joten yleisellä tasolla ei ole mahdollista yksiselitteisesti määrittää, minkälaiseen mai-
semaan tuulivoimaloita voi maisemallisten tekijöiden puolesta rakentaa tai mitkä 
tulisi jättää rakentamiselta vapaaksi. Siksi tapauskohtaisen maisemaselvityksen te-
keminen ja vaikutusten arviointi on ensiarvoisen tärkeää. Erillisissä selvityksissä 
arvokkaiksi todetuille maisemille tuulivoimaloiden sijoittamisen ei kuitenkaan voida 
katsoa soveltuvan.

3.2

Tuulivoimalan tuottama ääni

Tuulivoimalan ääni syntyy roottorin lapojen aerodynaamisesta äänestä sekä voimalan 
koneiston osien aiheuttamasta äänestä. Lapojen pyörimisestä aiheutuva ääni on näistä 
kahdesta haittavaikutustensa kannalta yleensä merkittävämpi. Lisäksi aerodynaa-
minen äänen osuus kokonaisäänentuotosta lisääntyy tuulivoimalan roottorin koon 
kasvaessa. Koneistosta aiheutuva ääni etenee ilman välityksellä ympäristöön sekä 
tornin välityksellä ilmaan ja merelle sijoittuessaan myös veteen. Äänen ominaisuudet, 
kuten voimakkuus, taajuussisältö ja ajallinen vaihtelu, riippuvat tuulivoimaloiden 
lukumäärästä, niiden etäisyyksistä tarkastelupisteeseen sekä tuulen nopeudesta. 

Tuulivoimalan tuottaman äänen leviäminen ympäristöön riippuu maaston pin-
nanmuodoista, kasvillisuudesta ja sääoloista, kuten tuulen nopeudesta ja suunnasta 
sekä lämpötilasta. Ääni etenee tavallisesti veden yllä edemmäksi ja laajemmalle kuin 
maalla, johtuen pienemmästä vaimentumisesta. Taustaääni, kuten tuulen tai aaltojen 
tuottama kohina, vaikuttaa käyntiäänen kuultavuuteen ja samalla sen synnyttämään 
häiriövaikutukseen. Pienitaajuisia komponentteja sisältäessään ääni voi edetä pitkiä 
etäisyyksiä vain vähän vaimentuen.

Mikäli tuulivoimalan ääni koetaan häiritseväksi, on se melua. Melu on ääntä, jonka 
ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai joka on muulla tavoin ihmisen 
terveydelle vahingollista taikka hänen muulle hyvinvoinnilleen haitallista. Melua 
kuvaavat käsitteet ovat osin subjektiivisia ja melun kokeminen riippuu äänen ominai-
suuksien lisäksi muun muassa altistusajasta ja -paikasta sekä altistujan mielentilasta 
ja sen hetkisistä aktiviteeteista. 

Melun aiheuttamia haittoja pyritään hallitsemaan äänen tuottoon, äänen etenemi-
seen sekä melutasoon ja melualtistukseen kohdistuvilla vaatimuksilla ja toimenpi-
teillä. Keskeisin käytettävä meluntorjuntakeino haittavaikutusten estämiseen ja mini-
moimiseen on riittävä etäisyys tuulivoimalan ja melusta häiriintyvän kohteen välillä. 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992), joita sovelletaan 
meluhaitan minimoimiseen melulle häiriintyvässä kohteessa, ei suoraan sovellu tuu-
livoimamelun häiritsevyyden arviointiin. Se johtaa suunnittelussa liian suuriin sallit-
tuihin keskiäänitasoihin ja meluhäiriöön. Tuulivoimaloiden erillisiä meluohjearvoja 
tarkastellaan ympäristösuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä. 
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Suunnitteluun suositellaan käytettäväksi ennen näiden ohjearvojen antamista A-
taajuuspainotettua keskiäänitasoa LAeq, jonka määrittämä äänenpainetaso ei saisi ylit-
tää päiväajan (klo 7–22) 45 dB ja yöajan (klo 22–7) suunnitteluohjearvoa 40 dB melulle 
häiriintyvässä kohteessa. Näitä kohteita ovat alueet, jotka on määritetty nykyisessä 
valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista. Virkistysalueilla, joissa yövy-
tään väliaikaisesti, tulisi suunnitteluohjearvona käyttää keskiäänitasoa LAeq 35 dB. 
Lukuarvo on tutkimuksissa pidetty raja-arvona melun univaikutusten syntymiseen. 
Mikäli tuulivoimalan äänen spektri sisältää melulle häiriintyvässä kohteessa tonaa-
lisia tai kapeakaistaisia taajuuskomponentteja tai ääni on impulssimaista tai selvästi 
amplitudimoduloitua (äänen voimakkuus vaihtelee ajallisesti), lisätään laskenta- tai 
mittaustulokseen 5 dB ennen suunnitteluohjearvoon vertaamista.

 Pienitaajuisen melun osalta asuntojen sisätiloissa käytetään lisäksi seuraavia ters-
sikaistoittain (kuten asumisterveysohjeessa) määritettyjä taajuuspainottamattomia 
tunnin keskiäänitasoon Leq,1h perustuvia suunnitteluohjearvoja. Esimerkiksi keski-
taajuudeltaan 40 Hz:n melulle sallitaan 49 dB ja keskitaajuudeltaan 100 Hz:n melulle 
38 dB. 

Terssikaistan keskitaajuus/Hz 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160

Leq,1h/dB 82 74 64 56 49 44 42 40 38 36 34

Nämä suunnitteluohjearvot perustuvat muiden maiden kokemukseen tuulivoima-
loiden tuottaman äänen häiriövaikutuksesta ja muissa maissa käytössä oleviin tuu-
livoimalamelulle annettuihin ohjearvoihin. 

3.3

Valon ja varjon vilkkuminen (välke)

Auringon paistaessa tuulivoimalan takaa voi aiheutua ihmisiä häiritsevää valon ja 
varjon vilkkumista eli välkevaikutusta. Tällöin roottorin lapojen pyöriminen aiheut-
taa liikkuvan varjon, joka voi tuulivoimalan koosta, sijainnista ja auringon kulmasta 
riippuen ulottua jopa 1–3 kilometrin päähän tuulivoimalasta. Välkevaikutus syntyy 
sääolojen mukaan, yleensä kuitenkin vain tiettyinä vuorokauden aikoina, eikä lähes-
kään kaikkina vuoden päivinä. Vaikutuksen lieventämiseksi tuulivoimalat voidaan 
ohjelmoida pysähtymään välkkeen kannalta kriittisiksi ajoiksi, joita useiden satojen 
metrien etäisyydellä laitoksista esiintyy tyypillisesti vain joitakin kymmeniä tunteja 
vuodessa. Valon ja varjon vilkkumista voidaan mallintaa tätä varten kehitetyillä 
laskentaohjelmistoilla.

3.4

Vaikutukset linnustoon 

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset linnustoon voidaan jakaa lintujen törmäyksiin 
tuulivoimaloihin sekä vaikutuksiin linnuston pesimis- ja elinympäristöihin (häirintä- 
ja estevaikutus). Törmäysriski tuulivoimalaan on pieni verrattuna voimajohtoihin, 
lähetinmastoihin tai vastaaviin korkeisiin rakennuksiin. Esimerkiksi nykyisen säh-
köverkon ilmajohtoihin törmää Suomessa noin 200 000 lintua vuosittain. Törmäys-
riskin vähentämiseksi tuulivoimaloiden alueen sisäiset sähköyhteydet suositellaan 
rakentamaan maa- ja merikaapeleina ilmajohtojen sijaan. 
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Törmäysriskiin vaikuttaa huomattavasti tuulivoimaloiden sijoituspaikan ja mui-
den ympäristöolosuhteiden lisäksi eri lintulajien alttius törmäyksiin. Päivällä ja hy-
vissä sääoloissa linnut näkevät ja kuulevat tuulivoimalat hyvin, ja väistävät voimalat 
jo kaukaa. Törmäysalttiita lajeja ovat suuret päiväpetolinnut (esim. merikotka, maa-
kotka, sääksi), jotka eivät saalistaessaan aina havaitse tuulivoimaloiden pyöriviä 
lapoja. Törmäysvaikutuksia isoihin lintuihin korostaa niiden hidas elinkierto ja pieni 
lisääntymisnopeus, jolloin jo pienikin aikuiskuolleisuuden lisäys voi vaikuttaa niiden 
populaatiokehitykseen ja säilymismahdollisuuksiin alueella. 

Tuulivoimalapuiston rakentamisen aiheuttamat häiriöt sekä valmiin puiston huol-
to ja tieverkosto vaikuttavat luontoon ja linnustoon kuten muukin rakentaminen. 
Usein nämä vaikutukset ovat merkittävämpiä kuin suorien törmäysten aiheuttamat 
vaikutukset, mutta hankalammin havaittavia. Paikallinen lintupopulaatio voi häiriin-
tyä tai tuhoutua, jos tuulivoimala tai sen rakentamisen aikaiset järjestelyt tuhoavat 
pesimäpaikan tai rakentamisen aikainen häiriö haittaa pesintöjä. Tuulivoimaloiden 
aiheuttama estevaikutus voi häiritä tai estää kokonaan lintujen liikkumisen lepäily- 
ja ruokailupaikkojen välillä sekä aiheuttaa muita muutoksia lintujen lentoreiteissä. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamaa linnustoon kohdistuvaa populaatioriskiä voidaan 
pienentää merkittävästi välttämällä linnustolle erityisen tärkeitä alueita, kuten pesi-
misalueita ja muuton kasautumiskohtia rannikon muuttoreiteillä, esimerkiksi Pork-
kala ja Hankoniemi. 

3.5

Vaikutukset lepakoihin

Tuulivoimarakentamisen yleistyessä on raportoitu enenevissä määrin tuulivoima-
laitosten aiheuttamista lepakkokuolemista. Lepakot lentävät tuulivoimaloiden lä-
heisyydessä saalistaen hyönteisiä, jotka kerääntyvät tuulivoimaloiden ympärille. 
Tutkimuksissa on havaittu, että enin osa aktiivisuudesta on silloin kun tuulennopeus 
on alle 6 m/s. Varsinaisen törmäyksen lisäksi tuulivoimaloiden siipien pyörimisliik-
keen aiheuttama ilmanpaineen muutos voi olla syynä liian lähelle pyörivää roottoria 
lentävien lepakoiden kuolemiin. Törmäysriskin suuruutta ei pystytä tutkimusten 
vähäisyyden vuoksi kuitenkaan toistaiseksi arvioimaan tarkasti.

Ongelmia on muissa maissa esiintynyt erityisesti silloin, kun tuulivoimalaitokset 
sijoittuvat lepakoiden muuttoreitille. Lepakoiden muuttokäyttäytymisestä ja muut-
toreiteistä Suomessa tiedetään toistaiseksi varsin vähän. Lepakoiden on kuitenkin 
havaittu mielellään seuraavaan selkeitä maaston muotoja (niemet ja muut maiseman 
linjamaiset rakenteet), joten esimerkiksi Hankoniemen oletetaan olevan yksi lepakoi-
den tärkeimmistä muuttoreiteistä. Muuttavien lepakoiden on pääasiassa havaittu 
lentävän varsin tyynellä säällä (alle 6 m/s) ja suhteellisen matalalla. Lentokorkeus 
voi kuitenkin vaihdella huomattavasti.

Voimalan paikkaa valittaessa tuleekin välttää kapeita, lepakoiden muuton kan-
nalta keskeisiä reittejä sekä tärkeitä ruokailualueita tai yhdyskuntien päiväpiilojen 
lähialueita. Erityisesti tulee kiinnittää huomioita metsäalueisiin, kosteikkoihin sekä 
maiseman linjamaisiin rakenteisiin kuten puusto- ja pensasriveihin ja maisemapuihin, 
joita lepakot voivat käyttää kaikuluotauksen apuna eli ikään kuin kulkuväylinään. 
Myös vesistöt tulee huomioida, sillä niillä voi olla merkitystä saalistusalueina. Sen 
sijaan laajat avoimet alueet eivät yleensä ole merkittäviä lepakoiden kannalta.

Lepakoihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää välttämällä tuu-
livoimarakentamista muuttoreittien keskittymillä, kuten esimerkiksi Hankoniemellä. 
Haitallisia vaikutuksia voidaan myös lieventää pysäyttämällä laitos sellaisina aikoina 
ja niissä olosuhteissa kun riski lepakoille on erityisen suuri. 
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3.6

Vaikutukset vedenalaiseen luontoon

Tuulivoimarakentamisesta voi aiheutua vaikutuksia vedenalaiseen luontoon varsin-
kin merelle rakennettaessa, mutta myös rannalle tai sisävesialueelle rakennettaessa. 

Vedenalaiset elinympäristöt ovat pohjaeläimistön ja -kasvillisuuden säilymisen 
kannalta tärkeitä alueita, mutta ne ovat myös monien kalalajien lisääntymisalueita 
sekä lintujen ja hylkeiden ruokailualueita. Näin ollen esimerkiksi pohjan rakenteessa 
tai virtausolosuhteissa tapahtuvat muutokset voivat ilmetä monimutkaisten vaiku-
tusmekanismien kautta joko heti rakentamisen aikana tai vasta pitkän ajan kuluttua. 

Rakennettaessa tuulivoimalaa merelle, ruoppaus- ja läjitystoimet, perustusten ra-
kentaminen ja vedenalaisten sähkökaapelien asentaminen aiheuttavat muutoksia 
merenpohjan rakenteessa ja kasvillisuudessa, veden sameudessa, ravinnepitoisuu-
dessa ja mahdollisten haitta-aineiden määrissä. Vaikutusten voimakkuus ja laajuus 
riippuvat vesistötöiden määrästä, laadusta, kestosta ja sijoittumisesta. 

Rakennusvaiheessa merieliöstön pohjayhteisöt tuhoutuvat, pirstoutuvat tai peitty-
vät ja niiden palautumiseen voi mennä vuosia riippuen merialueesta ja siellä elävästä 
lajistosta. Suurin ja pitkäaikaisin vaikutus pohjayhteisöille aiheutuu uudesta pohja-
materiaalista johtuvasta ympäristön muutoksesta. Tuulivoimaloiden perustukset se-
kä eroosiosuojausta varten levitettävät karkeat massat toimivat kiinnittymispintoina 
kovilla pohjilla eläville makroleville ja pohjaeläimille, ja tämä niin sanottu riuttavaiku-
tus voi monessa tapauksessa lisätä alueen vedenalaista lajistollista monimuotoisuutta, 
etenkin hiekkapohjavaltaisilla alueilla. 

Ruoppauksen ja läjityksen seurauksena vesipatsaassa lisääntynyt kiintoaines vä-
hentää valon määrää vedessä, jolloin kasvillisuus voi tukahtua tai siirtyä rannalla 
matalampaan vesikerrokseen. Kasvillisuuden muutokset ja veden samentuminen 
vaikuttavat esimerkiksi monien selkärangattomien levinneisyyteen, mutta myös esi-
merkiksi kalojen lisääntymiseen ja levinneisyyteen. Kalojen karkottuminen voi olla 
väliaikaista tai vedenalaisten elinympäristöjen muutosten myötä pysyvää. Myös 
kiintoaineksen sedimentaatio voi vaikuttaa kalastoon niiden ravinnon ja suojapaik-
kojen saatavuuden muuttuessa. 

Vedenalaisten elinympäristöjen laadussa ja levinneisyydessä tapahtuvat muutok-
set voivat johtaa kalojen ja hylkeiden lisääntymis- tai syönnösalueiden vähenemiseen 
sekä elintilan pienenemiseen ja pirstoutumiseen. Toisaalta tuulivoimalapuistot voivat 
riuttavaikutuksen myötä houkutella kaloja alueelle. Lisäksi mahdolliset rajoitukset 
kalastuksessa merituulipuistoalueella voivat vaikuttaa positiivisesti pohjayhteisöihin 
ja kalakantoihin. On huomioitava, että uusi ympäristö voi suosia eri eliölajeja kuin 
vanha, minkä seurauksena paikallisessa eliölajistossa voi tapahtua muutoksia. 

Sähkönsiirtokaapeleiden muodostamien sähkömagneettisten kenttien voimakkuus 
on ihmisen kannalta pieni, mutta eläimet, jotka aistivat ja hyödyntävät sähkömag-
neettista säteilyä, voivat muuttaa käytöstään kaapeleiden läheisyydessä. Sähkön-
siirtokaapeleiden vaikutusten kaloihin katsotaan kuitenkin yleensä olevan vähäisiä.

Kalojen ja hylkeiden on todettu häiriintyvän rakennustöiden aikaisesta veden-
alaisesta äänestä ja muusta ihmistoiminnasta merellä, mutta sopeutuvan itse voi-
malarakenteisiin.  Hylkeet käyttävät kuuloa ja ääntä monipuolisesti saalistamiseen, 
suunnistamiseen sekä kommunikointiin ja ovat siten alttiita vedenalaisen äänen 
haittavaikutuksille. 
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3.7

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen

Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana liikenteelliset vaikutukset aiheutuvat pääosin 
tuulivoimalan osien ja rakentamisessa tarvittavien laitteiden maa- ja merikuljetuksis-
ta. Tuulivoimaloilla saattaa sijaintipaikasta riippuen olla myös käytönaikaista vaiku-
tusta liikenneturvallisuuteen lähinnä ilmailun ja maantieliikenteen osalta. 

Tuulivoimala voi korkeana rakenteena muodostaa lentoesteen ja olla vaaraksi len-
toturvallisuudelle tai haitata lentoliikenteen sujuvuutta. Lentoliikenteen aiheuttamat 
rajoitukset tuulivoimarakentamiselle tulisi huomioida mahdollisimman aikaisessa 
suunnitteluvaiheessa, jotta varmistutaan riittävien rakennekorkeuksien mahdolli-
suudesta koko hankealueella. 

Ilmailulaki antaa Liikenteen turvallisuusvirastolle mahdollisuuden rajoittaa tuuli-
voimaloiden korkeutta lentomenetelmiin perustuen tai jopa estää niiden sijoittamisen 
lentotoiminnan kannalta tärkeille alueille lentoestelupaa haettaessa. Lentoturvalli-
suuden takaamiseksi lentoesteluvan saaneet tuulivoimalat tulee varustaa erityisillä 
lentoestemerkinnöillä (maalaukset ja valot) päivä- ja yötoimintaa varten.

Lentoliikenteen aiheuttamia korkeusrajoituksia hankkeille voidaan arvioida Fi-
navian tuottamalla paikkatietoaineistolla (http://www.finavia.fi/esteeton-ilmatila). 
Aineistossa on kuvattu useita alueita, joihin on liitetty ominaisuutena esteen suurin 
sallittu korkeus merenpinnan tasosta. Päällekkäisten alueiden osalta matalin korkeus 
on määräävä. Tähän aineistoon pitää vielä yhdistää tieto maanpinnan korkeudesta, 
jotta saadaan selville minkä korkuinen rakennelma millekin paikalle sopii.

Maantien tiealueelle tai suoja-alueelle ei ole mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita. 
Tuulivoimala ei saa haitata tienkäyttäjän näkemää eikä häiritä tienkäyttäjän keskit-
tymistä liikennetilanteiden seurantaan.

Määriteltäessä tuulivoimalan tarvittavaa etäisyyttä tiestä tulee ottaa huomioon 
muun muassa tieluokka, liikennemäärät, rakennetavan voimalan tekniset ratkaisut 
(esimerkiksi siipien jään esto) ja muut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Liikennevi-
rasto valmistelee parhaillaan kantaansa tuulivoimaloiden riittäväksi varoetäisyydeksi 
maanteistä ja rautateistä.

3.8

Vaikutukset puolustusvoimien toimintaan

Puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskyvyn osalta tuulivoimaloi-
den tiedetään yleisesti aiheuttavan haittaa erityisesti ilmavalvonnalle, jonka tutka-
järjestelmille tuulivoimalat edustavat suuria kohteita. Tuulivoimaloiden aiheuttamat 
häiriöt tutkajärjestelmiin ilmenevät muun muassa varjostamisena ja ei-toivottuina 
heijastuksina, mistä johtuen tuulivoimala voi varjostaa varsinaisia tutkamaaleja ja 
näkyä itse tutkassa. Puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän toteuttami-
sen kannalta saattaa valvontasensoreihin kohdistuvilla häiriöillä olla kauaskantoisia 
vaikutuksia erityisesti ilma- ja merivalvontaan.

Tuulivoimarakentamisella voi olla vaikutusta myös Puolustusvoimien alueiden 
käytettävyydelle, joten tuulivoimaloita ei tule suunnitella varuskunta-alueille, sotilas-
käytössä olevien lentokenttien tai varalaskupaikkojen läheisyyteen eikä harjoitus- ja 
ampuma-alueiden yhteyteen tai niiden läheisyyteen.

http://www.finavia.fi/tietoafinaviasta/lentoesteet/esteeton-ilmatila
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3.9

Vaikutukset poroelinkeinoon

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset poroelinkeinolle voivat ilmetä vaikutuksina 
porolaitumiin, porojen käyttäytymiseen, poronhoitotoimintaan esimerkiksi kuljetus-
reittien muuttumisen myötä sekä porovahinkojen määrään ja kaikkiaan elinkeinon 
kannattavuuteen. Erityisesti naarasporojen on todettu välttävän häiriöalueita. Var-
sinkin keväällä laidunalueiden rauhallisuus on tärkeää vasonnan onnistumiseksi. 

Porojen luonnollisen laidunnuksen muutokset vaikuttavat elinkeinon kannatta-
vuuteen. Tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutuksesta paliskuntien välisten aitojen 
käytettävyys voi estyä tai aitoihin voidaan joutua tekemään aukkoja ja veräjiä alueella 
liikkumisen tai tien rakentamisen vuoksi. Uusien aitojen tai veräjien rakentaminen ja 
käyttö hankaloittavat porojen kuljettamista. 

3.10

Hankkeiden yhteisvaikutukset

Useiden tuulivoimahankkeiden sijoittuessa samalle alueelle, aiheutuu ympäristölle 
hankkeiden vaikutusten yhdistelmänä yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutuksia voi ai-
heutua, vaikka hankkeet toteutuisivat alueella eri aikaan. 

Tyypillisesti useiden tuulivoimahankkeiden merkittävimmät yhteisvaikutukset 
ovat maisemallisia, ja kohdistuvat siten ihmisiin. Merkittäviä useiden tuulivoima-
hankkeiden yhteisvaikutuksia voivat olla myös luontovaikutukset, esimerkiksi lin-
nustolle tai vedenalaiselle luonnolle aiheutuvat vaikutukset. Tuulivoimahankkeen 
ja siihen liittyvän voimajohtohankkeen vaikutuksia tulee aina tarkastella yhdessä.
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4 Tuulivoimarakentamisen 
vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi tuottaa tietoa kaavan tai hankkeen toteuttamisen merkittävis-
tä vaikutuksista. Vaikutuksia koskevaa tietoa tuotetaan ja hyödynnetään läpi koko 
suunnitteluprosessin. Vaikutusten arviointi on suunnittelun työkalu, joka palvelee 
suunnitteluongelman ratkaisemista, erityisesti eri vaiheissa tehtäviä valintoja. Vaiku-
tusten arviointi tukee myös osallistumista, hanketta koskevaa päätöksentekoa sekä 
hankkeen toteuttamista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa puitteet vaikutusten arvioinnille kaavoitukses-
sa ja lupamenettelyissä, YVA-laki puolestaan hankekohtaiselle ympäristövaikutusten 
arvioinnille. Arviointi on sovitettava kunkin kaavatason ja kaavoitustehtävän tai 
hankkeen erityispiirteiden mukaisesti. Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia arvi-
oidessa tulee ottaa huomioon tuulivoimaloiden rakentamisen aikaiset vaikutukset 
sekä käytöstä aiheutuvat vaikutukset. Vaikutukset voivat olla lyhyt- tai pitkäaikaisia 
sekä välittömiä ja välillisiä. Arvioinnissa tulee huomioida myös rakentamisen yhteis-
vaikutukset muiden alueelle sijoittuvien hankkeiden kanssa. Tarkastelun kohteena 
tulee olla aina tuulivoimaloiden lisäksi myös näitä palveleva alueiden käyttö, kuten 
voimansiirtojohdon rakentaminen.

Myös tuulivoimarakentamista koskevien lupien myöntämisedellytysten harkinta 
edellyttää rakentamisen vaikutusten riittävää selvittämistä ja arviointia. Vaikutusten 
arvioinnissa voidaan käyttää hyväksi kaavoituksen ja YVA-lain mukaisen arvioin-
timenettelyn yhteydessä laadittuja selvityksiä. Tuulivoimarakentamista ohjaavan 
kaavoituksen puuttuessa suunnittelutarveharkinta edellyttää hankkeen keskeisten 
vaikutusten selvittämistä ja arviointia suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuk-
sen yhteydessä.

Tuulivoimarakentamisen vaikutusten arvioinnin edellyttämät selvitykset ja niiden 
laajuus voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään

1) yleispiirteisen kaavoituksen yhteydessä tehtävät selvitykset (maakuntakaava, 
yleiskaava)

2) yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja lupamenettelyissä tehtävät selvitykset (ase-
makaava, tuulivoimayleiskaava, YVA-menettely, lupamenettelyt).

Selvityksiä laadittaessa otetaan huomioon suunnittelujärjestelmän mukainen selvi-
tysten täydentyminen ja tarkentuminen. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa hyödyn-
netään yleispiirteisen kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä.

Tässä luvussa on esimerkinomaisesti käsitelty tiettyjä yleispiirteisessä kaavoituk-
sessa sekä yksityiskohtaisessa suunnittelussa selvitettäviä ja arvioitavia asioita, jotka 
ovat tyypillisiä tuulivoimarakentamiselle. Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia ja 
vaikutusmekanismeja on kuvattu erikseen luvussa 3.
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4.1

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa 
ja lupamenettelyissä

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on 
tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, 
mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 
Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olen-
naisia vaikutuksia. Vaikutuksia selvitettäessä on otettava huomioon kaavan tehtävä 
ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen 
vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida 
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Selvitys-
ten perusteella on voitava arvioida täyttääkö kaava sille laissa asetetut sisältövaati-
mukset eli onko kaava lain mukainen. 

Vaikutusten merkittävyys ja kaavan yksityiskohtaisuus vaikuttavat siihen, kuinka 
yksityiskohtaisesti vaikutuksia arvioidaan. 

Haettaessa tuulivoimalalle tai -voimalapuistolle rakennuslupaa, suunnittelutarve-
ratkaisua tai toimenpidelupaa hakemukseen on liitettävä selvitys hankkeen vaiku-
tuksista maisemaan ja naapureihin sekä selvitys lähimmistä suunnitelluista muista 
tuulivoimaloista (MRA 64.2 §). Tällöin on selvitettävä tuulivoimalan näkyminen 
ja maisemallinen vaikutus esimerkiksi asutukseen, liikenneväylälle ja virkistysalu-
eelle sekä vaikutukset naapurikiinteistöjen käyttöön. Lisäksi hakijalta voidaan tar-
vittaessa edellyttää muutakin hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellista selvitystä  
(MRL 131.1 §).

Rantapoikkeamispäätöstä koskevassa hakemuksessa on esitettävä arvio hankkeen 
keskeisistä vaikutuksista (MRA 85.2 §).

Tuulivoimalan tai -voimalapuiston ympäristölupahakemukseen on liitettävä lupa-
harkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosai-
sista ja muista merkityksellisistä seikoista (YSL 35.2 §). Ympäristönsuojeluasetuksen  
3 luvussa säädetään yksityiskohtaisesti lupahakemuksen sisällöstä ja siihen liitettä-
vistä tiedoista. Myös vesilupahakemukseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset (uusi 
vesilaki 11.3 §).

Kaavoituksen ja lupamenettelyjen yhteydessä tehtävän vaikutusten arvioinnin 
tarkoituksena on vaikutusten selvittämisen lisäksi tarjota kansalaisille ja muille osal-
lisille mahdollisuus osallistua asioiden suunnittelu- ja valmisteluvaiheisiin ja saada 
tietoa tulevista muutoksista.

4.2

Vaikutusten arviointi YVA-menettelyssä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena on var-
mistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun 
hanke saattaa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Arviointime-
nettelyssä on selvitettävä hankkeen välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset. 
Lisäksi YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten yhtenäistä 
huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalais-
ten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

YVA-menettely on kaksivaiheinen. Arviointiohjelmassa selvitetään mitä hankkeen 
toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään ja 
miten arviointi tehdään. Ohjelmavaihe on siten erityisen tärkeä. Kun arviointiohjel-
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massa esitetyt vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on selvitetty, huomioiden yhteys-
viranomaisen siitä antama lausunto, kootaan tieto arviointiselostukseen. YVA-me-
nettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja 
sen riittävyydestä.  Arviointiselostuksen riittävyyden kriteerejä ovat lainmukaisuus, 
merkittävien vaikutusten pätevä selvittäminen ja olennaisten vaihtoehtojen tasapuo-
linen tarkastelu sekä arviointiselostuksen informatiivisuus.

Tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyssä on yleensä tarpeen selvittää ja arvioida 
hankkeen vaikutukset:

• alueidenkäyttöön ja rakennettuun ympäristöön 
• maisemaan ja kulttuuriympäristöön
• ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen (erityisesti melu, välke ja turvallisuus)
• linnustoon, lepakoihin ja muuhun eläimistöön sekä kasvillisuuteen ja luonnon-

arvoihin
• vedenalaiseen luontoon
• suojelualueisiin (ml. Natura-alueet)
• liikenteeseen (maa-, vesi- ja ilmailuliikenne)
• elinkeinoihin (maa- ja metsätalous, kalastus, poronhoito, matkailu jne.)
• puolustusvoimien toimintaan.

Vaikutusten arviointi tulee tapauskohtaisesti kohdentaa kyseisen hankkeen merkit-
täviin vaikutuksiin.

4.3

Eri menettelyjen mukaisten vaikutusten 
arviointien ja selvitysten yhdistäminen

MRL:n mukaisissa kaava- ja lupamenettelyissä voidaan aina hyödyntää aiemmin sa-
maa toimintaa ja aluetta koskevia esimerkiksi YVA-menettelyssä laadittuja selvityksiä 
ja vaikutusten arviointeja. Tarvittaessa selvityksiä ja arviointeja tulee kuitenkin täy-
dentää, päivittää tai tarkentaa, jotta ne vastaavat kyseessä olevan menettelyn tarpeita. 
Vastaavasti YVA-menettelyssä voidaan hyödyntää MRL:n mukaisissa menettelyissä 
tuotettua aineistoa sitä tarvittaessa täydentäen, päivittäen tai tarkentaen.

Myös tuulivoimaloiden mahdollisesti vaatimissa ympäristönsuojelulain ja vesilain 
mukaisissa lupamenettelyissä voidaan hyödyntää kaavoituksen, MRL:n lupamenet-
telyjen ja YVA-menettelyn aineistoa. Useimmiten selvityksiä kuitenkin on tarpeen 
täydentää ja tarkentaa.

4.4

Maisemaselvitykset ja vaikutusten arviointi

Yleispiirteisessä kaavoituksessa
Yleispiirteisen suunnittelun lähtökohtana on tarpeen ensiksi määritellä rakentami-
seen maisemallisista syistä soveltumattomat alueet, kuten arvokkaat maisema-alueet 
ja merkittävät kulttuuriympäristöt sekä niiden tarvitsemat suojavyöhykkeet, jotka 
määräytyvät kunkin maisematyypin ja -kohteen erityispiirteiden mukaisesti. Maise-
maselvitysten avulla pyritään löytämään nämä ja muut maisemallisesti herkimmät 
alueet, jotka eivät siedä tuulivoimarakentamista ja toisaalta ne alueet, jotka parhaiten 
kestävät tuulivoimaloiden sijoittamisen. Lisäksi maisema-analyysin on tarpeellista 
tarkastella niitä maiseman ominaisuuksia, jotka voivat antaa suuntaviivoja tuulivoi-
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maloiden suunnittelun ja maisemaan sijoittamisen pohjaksi. Visualisointiselvityksillä 
on oleellinen merkitys määritettäessä tuulivoimaloiden vaikutusten luonnetta suh-
teessa maisema-analyysissä selvitettyihin maiseman elementteihin.

Yleispiirteisessä kaavoituksessa selvitetään olemassa olevan aineiston ja osallistu-
misen perusteella maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat alueet ja 
-kohteet:

• valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
• maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
• valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet (RKY).

Yleispiirteisessä kaavoituksessa laaditaan lisäksi olemassa olevaan aineistoon perus-
tuen maisema-analyysi, joka sisältää seuraavat osiot:

• maiseman perusrakenne (mittakaava 1:20 000–1:50 000), maisematyypit
• kulttuuristen rakenteiden ja kulttuurielementtien analyysi
• maisemakuvan analyysi (näkymälinjat, maamerkit, maisematilan rajat jne.)
• visualisointi (valokuvasovitteet, animaatiot, virtuaalimallit).

Maisema-analyysin ja alustavan vaikutusten arvioinnin tuloksena voidaan osoittaa 
kartalla alueiden maisemallinen soveltuvuus tuulivoimarakentamiseen (parhaiten 
soveltuvat/ mahdollisesti soveltuvat/ soveltumattomat).

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa
Yksityiskohtaisen suunnittelun tavoitteena on tuulivoimalaitosten sijoittaminen sel-
laisiin maastonkohtiin, joissa voidaan minimoida rakentamisen aiheuttamat haitta-
vaikutukset.

Hankevaiheeseen liittyvät maisemaselvitykset painottuvat maisemaselvitysten tar-
kennukseen paikallisella tasolla. Edellä mainittujen yleispiirteisessä kaavoituksessa 
tehtyjen selvitysten ja niiden huomioon ottamisen jälkeen jää hanketason suunnit-
teluun tutkittavaksi ja määriteltäväksi tuulivoimalaryhmän sijoitusmuodostelman 
jatkosuunnittelu: tuulivoimaloiden tarkat sijoituspaikat sekä voimaloiden keskinäiset 
etäisyydet. Myös näillä tekijöillä on merkitystä maisemavaikutusten kannalta.

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa laaditaan olemassa olevaan aineistoon perustuen
• katve/ näkyvyysalue-analyysi
• tarkennettu maisemakuvan analyysi (mittakaava 1:1 000–1:10 000)
• visualisointi (valokuvasovitteet, animaatiot, virtuaalimallit).

Visualisointien avulla on mahdollista tarkastella ja testata erilaisten sijoittelumuo-
dostelmien ominaisuuksia ja vaikutuksia sekä välttää mahdolliset epätoivotut ase-
telmat, kuten esimerkiksi tuulivoimaloiden asettuminen arvokkaalle näkymälinjalle 
tai paikallisesti merkittävän maiseman kiintopisteen eteen.

Visualisointien ohella tulee selvittää myös niiden alueiden maisemallisia omi-
naisuuksia, joilta käsin suunnitellut tuulivoimalat olisivat nähtävissä sekä harkita 
eri sijoittelumuodostelmien vaikutusta suhteessa näiden alueiden arvoihin. Visuali-
soinneilla on tässäkin suunnitteluvaiheessa huomattava merkitys vuorovaikutteisen 
suunnittelun tavoitteiden saavuttamiseksi. Mahdollisimman havainnollinen kuva-
materiaali on tärkeää informoitaessa asukkaita tulevasta muutoksesta maisemassa.
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4.5

Meluselvitykset ja vaikutusten arviointi

Yleispiirteisessä kaavoituksessa
Yleispiirteisessä kaavoituksessa selvitetään olemassa olevan tiedon ja osallistumisen 
perusteella asutus sekä muut meluvaikutuksille herkät alueet tai kohteet. Tuulivoima-
loille arvioidaan riittävä suojaetäisyys häiriintyvistä alueista. Tarkan suojaetäisyyden 
määrittäminen yleisellä tasolla on vaikeaa, johtuen tuulivoimaloiden ominaisuuksista 
ja maasto-olosuhteiden sekä säätilan vaihteluista. Tuulivoima-alueen osoittaminen al-
le kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta tai muusta meluvaikutuksille herkästä 
kohteesta edellyttää yksityiskohtaisia selvityksiä jo yleispiirteisessä kaavoituksessa.

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa laaditaan tarpeen mukaan meluselvitys sekä mää-
ritetään sen perusteella melun suunnitteluohjearvoja (luku 3.2) hyödyntäen riittävä 
suojaetäisyys tuulivoimaloille.

Meluselvitys ja meluvaikutusten arviointi tulee perustua laskentamalliin, joka 
huomioi äänen taajuusriippuvuuden, maaston muodot, heijastukset ja vaimenemiset, 
tuulivoimalan käyntiajan ja melupäästön suuntaavuudet sekä säätiedot. Laskennan 
lähtötietoina ja -arvoina tarvitaan laitevalmistajien ilmoittamat tai mitatut tuulivoi-
malan äänitehotasot taajuuskaistoittain eri tuulennopeuksilla, sekä teknisiä tietoja 
kuten voimaloiden napakorkeus ja suunnitellut sijainnit. Näiden lisäksi tarvitaan 
ympäristön maastotiedot ja äänen etenemiseen vaikuttavat tiedot, sekä säätiedot. 
Tarkastelussa tulisi selvittää laskentaa varten tilastollisesti vallitsevat pitkän aikavälin 
sääolot erityisesti tuulennopeuden ja -suunnan osalta. Tarvittaessa on syytä tehdä 
laajemman melukartoituksen lisäksi myös kohdekohtaista laskentaa ja tarkasteluja 
yksittäisten melulle häiriintyvien kohteiden osalta. 

Suojaetäisyyden mitoitus on mahdollista tehdä laskennallisesti erilaisin mene-
telmin. Myös kaupallisia laskentamenetelmiä on käytettävissä. Tuulivoimaloiden 
tuottaman äänen etenemisen mallintamiseen liittyy kuitenkin useita sellaisia tekijöitä, 
joita kaupalliset laskentamenetelmät eivät huomioi. Tämän vuoksi laskenta ja tulos-
ten analysointi edellyttävät erityistä asiantuntemusta mm. tulosten epävarmuuteen 
liittyvän tarkastelun osalta. 

Tuulivoimalan tuottaman äänen voimakkuus ja sen muut ominaisuudet vaihtele-
vat ajallisesti riippuen merkittävästi etäisyydestä voimalaan. Ääni voi olla esimerkiksi 
välillä kuultavissa ja välillä sitä ei kuulla. Yksityiskohtaisen suunnittelun tavoitteena 
on, että melun aiheuttama haittavaikutus estyy tai minimoituu. Haittavaikutuksen 
katsotaan minimoituvan, kun suunnitteluohjearvo alittuu melulle häiriintyvässä 
kohteessa. Tämän toteutuminen ei kuitenkaan takaa sitä, että kaikissa tapauksissa 
tuulivoimalan ääni ei olisi hetkittäin kuultavissa.    

4.6

linnustoselvitykset ja vaikutusten arviointi

Yleispiirteisessä kaavoituksessa
Yleispiirteisessä kaavoituksessa selvitetään olemassa olevan aineiston ja osallistumi-
sen perusteella linnuston kannalta arvokkaat kohteet:

• luonnonsuojelulain nojalla perustetut suojelualueet
• lintuvesiensuojeluohjelman alueet
• Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird Areas) IBA-alueet
• Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas) FINIBA-alueet
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• Natura 2000 -verkoston lintudirektiivin mukaiset SPA-alueet
• valtakunnallisesti tärkeät muuton kasautumiskohdat rannikon muuttoreiteillä 

sekä kurkien, joutsenten ja hanhien sisämaan jokia ja vesistöjä seurailevat muut-
toreitit.

Esitystavaltaan yleispiirteisenkin kaavamerkinnän tai ratkaisun osalta on voitava 
varmistua sen toteuttamiskelpoisuudesta. Erityiset ympäristöarvot tai ratkaisun to-
teuttamismahdollisuuksien vähäisyys saattavat edellyttää tavanomaista yksityis-
kohtaisempia selvityksiä jo yleispiirteisessä kaavassa. Tuulivoimarakentamisessa 
erityisesti huomioitavia lintulajeja ovat suuret petolinnut merikotka ja maakotka, 
äärimmäisen uhanalainen kiljuhanhi sekä luodoilla pesivä räyskä. Näiden lajien 
osalta tulee jo yleispiirteisessä suunnittelussa erityistapauksissa tehdä lajikohtaisia 
selvityksiä. 

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa selvitetään ja arvioidaan edellä yleispiirteisen 
kaavoituksen yhteydessä mainittujen seikkojen lisäksi tarkemmin kuinka paljon 
tuulivoimaloiden toteuttaminen vaikuttaa linnuston kannalta arvokkaisiin kohteisiin 
ja erityisesti huomioitaviin lintulajeihin. Tätä varten tarvitaan tieto alueen linnuston 
rakenteesta ja käyttäytymisestä. 

Selvitysten tulee pohjautua olemassa olevaan tietoon alueen linnustosta. Mikäli 
alueelta ei ole riittävän tarkkaa ja luotettavaa tietoa alueen linnustosta, tulee YVA-
menettelyn tai yksityiskohtaisen kaavoituksen yhteydessä tehdä maastoinventointeja. 
Muuttoreittien osalta selvitykset voivat perustua olemassa olevaan tietoon, mutta 
muilta osin (pesimä-, ruokailu- ja levähdysalueet) maastoinventointien tuottama 
tieto on olennaista. Maastoinventoinnit tulee suunnata alueille, joiden arvioidaan 
ennakkotietojen perusteella olevan linnustollisesti keskeisimpiä, ja joille hankkees-
ta arvioidaan aiheutuvan vaikutuksia. Lähtökohtaisesti maastohavainnointi yhden 
vuoden aikana riittää, mutta havainnointikertoja ja -tunteja tulee olla riittävästi, jotta 
alueen linnuston rakenteesta saadaan yhdessä historiatiedon kanssa luotettava kuva. 
Pesimätiedot on hyvä koota lajikohtaisesti paikkatiedoksi kartoille ja rajata niihin 
myös ruokailu- ja levähdysalueet.

Selvityksissä huomiota tulee kiinnittää lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin, valtakun-
nallisesti ja alueellisesti uhanalaisiin lajeihin, alueella pesiviin lajeihin sekä alueella 
erityisen runsaslukuisiin lajeihin. Muun pesimälinnuston selvittämiseen soveltuu 
linjalaskenta, joka antaa kuvan lajistosta, niiden välisistä lukusuhteista ja linnustoti-
heyksistä. Lisäksi voidaan tarpeen mukaan tehdä ruokailulentotarkkailua. 

Selvitykset ja vaikutusten arviointi tulee tehdä erityisen tarkasti linnuston kannalta 
herkimmillä alueilla sekä erityisesti huomioitavien lajien (merikotka, maakotka, kilju-
hanhi, räyskä) osalta. Herkimpiä alueita ovat pienten ja uhanalaisten erillispopulaati-
oiden reviirit, lintujen ruokailumatalikot ja -kosteikot sekä esimerkiksi uhanalaisten 
ja vaarantuneiden saaristolintujen pesimäkoloniat. Merellisille vesilintulajeille tärkei-
den ruokailumatalikoiden indikaattorilajina toimii esimerkiksi haahka. Vastaavasti 
räyskä on hyvä indikaattorilaji luodoilla pesivien saaristolintujen osalta.

Vaikutusten arviointia varten on määritettävä vaikutusalueen laajuus ja paikal-
listen olojen merkitys. Arvioitavia asioita ovat mm. eri lajien törmäysriskit ja niiden 
vaikutukset lintupopulaatioille sekä alueen merkittävyys lintualueena. Lisäksi on 
arvioitava tuulivoimaloiden rakentamisen ja käytön aikaisen häiriön suuruutta eri 
lintulajeille sekä tuulivoimaloiden aiheuttamat mahdolliset muutokset ravinnonsaan-
nissa ja sen aiheuttamat vaikutukset linnustolle.
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4.7

lepakkoselvitykset ja vaikutusten arviointi 

Yleispiirteisessä kaavoituksessa
Yleispiirteisessä kaavoituksessa selvitetään olemassa olevan aineiston ja osallistumi-
sen perusteella tiedossa olevat lepakoiden kannalta arvokkaat alueet. Tietojen hankin-
nassa voidaan hyödyntää Luonnontieteellisen keskusmuseon lepakkohavaintotietoja. 
Yleensä ei ole tarpeen tehdä lepakkoselvitystä vielä suunnittelun tässä vaiheessa. 

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa
Hankkeen yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä arvioidaan onko hankkeella 
mahdollisesti vaikutuksia lepakoihin. Tätä varten kootaan olemassa oleva tieto il-
makuvien, karttojen, lajien levinneisyystietojen, päiväpiilo- ja saalistusaluetietojen 
sekä muuttoreittitietojen perusteella. Samalla arvioidaan lepakoiden esiintymisen 
todennäköisyys alueella, tarvittaessa maastokäynnin avulla. 

Jos alueella todennäköisesti esiintyy lepakoita, tulee lepakkoselvitys tehdä ultra-
ääni-ilmaisimen eli lepakkodetektorin avulla. Kartoitusta voidaan tehdä aktiivisesti 
havainnoiden tai maastoon jätettävien, ohjelmoitavien detektoreiden avulla. Pitkä-
aikaiseen seurantaan soveltuva laite nauhoittaa lepakoiden kaikuluotausääniä auto-
maattisesti, ja tallentuneet tiedot voidaan myöhemmin analysoida lepakkoääniana-
lyysiohjelmalla. Detektoreja asetetaan alueen koosta, sijainnista ja ympäristötyypeistä 
riippuen yksi tai useampia sellaisiin paikkoihin suunnitellulla tuulivoimaloiden alu-
eella ja/tai sen läheisyydessä, joissa lepakot todennäköisesti liikkuvat. 

Lepakkoselvitys tulee tehdä lepakoiden aktiivisuuden aikaan, joka vaihtelee 
lajeittain (keskimäärin huhtikuu–lokakuu). Kylmimmän talviajan kaikki Suomen 
lepakkolajit viettävät horroksessa. Selvityksen ajoitukseen vaikuttaa hankealueen 
sijainti; minimissään selvityksen tulee kattaa lepakoiden aktiivinen kausi suunnilleen 
toukokuun puolivälin ja elokuun lopun välillä. Mikäli on syytä olettaa, että alueella 
on merkitystä muuttoreittinä, tulee selvityskauden alkaa jo huhtikuussa ja jatkua 
lokakuuhun. 

Lepakoihin mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan laaditun selvityk-
sen perusteella törmäysriskien, häiriön ja elinympäristöjen tuhoutumisen kannalta. 
Lepakoihin liittyvissä kysymyksissä tieteellisenä neuvonantajana toimivat Luonnon-
tieteellisen keskusmuseon lepakkoasiantuntijat.

4.8

Vedenalaiseen luontoon liittyvät 
selvitykset ja vaikutusten arviointi

Yleispiirteisessä kaavoituksessa
Yleispiirteisessä kaavoituksessa selvitetään olemassa olevan aineiston ja osallistu-
misen perusteella:

• arvokkaiden vedenalaisten luontotyyppien sijainti
• kalaston kannalta arvokkaat alueet, esimerkiksi kalojen lisääntymis- ja syön-

nösalueet
• kalojen vaellusreitit
• hylkeidensuojelualueet
• hylkeiden kannalta alueellisesti merkittävät lisääntymisalueet, kuten Perämeren 

jäät itämerennorpan kannalta.
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Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kar-
toittaa Suomen rannikon vedenalaisia luontotyyppejä, luo yleiskuvan lajien esiin-
tymisistä sekä kehittää vedenalaisen luontotiedon hallintajärjestelmää. Kartoitusta 
koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE). VELMU-kartoitukset aloitettiin vuonna 
2004, mutta työ on vuonna 2011 kuitenkin vasta alkuvaiheessa merialueen laajuu-
desta johtuen. 

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa
Merellä tuulivoimarakentamisen yksityiskohtaiseen suunnitteluun kuuluvat yleen-
sä tuulivoimarakentamista ohjaava kaava, YVA-menettely, vesilain mukainen vesi-
lupamenettely sekä MRL:n mukainen rakennuslupamenettely. MRL:n mukaisissa 
kaavoitus- ja lupamenettelyissä korostuvat veden pinnan yläpuoliset alueidenkäyt-
tökysymykset. Vesilupamenettelyssä tarkastellaan sen sijaan lähinnä vedenalaisia 
kysymyksiä. Keskeisin väline tuulivoimarakentamisen vedenalaisten vaikutusten 
arvioinnissa on YVA-menettely. 

Tuulivoimarakentamisen vedenalaisten vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa 
huomattavasti hankkeen koko, joka voi merialueilla vaihdella yksittäisistä voima-
loista useaan kymmeneen, jopa sataan voimalaan.

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa selvitetään veden ja merenpohjan ominaisuuksia 
sekä vedenalaisen luonnon ominaispiirteitä. Tutkimusalueelta kerätään tietoa mm. 
seuraavista tekijöistä:

• veden kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet
• merenpohjan ominaisuudet, kuten pohjan muodot ja laatu
• vedenalaisen luonnon ominaispiirteet, kuten pohjaeläimistö ja kasvillisuus, kas-

vi- ja eläinplanktonyhteisöt, vedenalaiset elinympäristöt ja luontotyypit, kalasto 
ja kalojen lisääntymis- ja syönnösalueet sekä vaellusreitit, hyljepopulaatiot.

Arvokkaiden elinympäristöjen ja lajien esiintymiseen tulisi kiinnittää erityistä huo-
miota. Selvitys voi pohjautua jo olemassa olevaan aineistoon, mutta edellyttää usein 
myös maastossa suoritettavia kartoituksia ja/tai näytteenottoa. Tutkimuksia voidaan 
tehdä muun muassa sukeltamalla ja videokuvauksen avulla.

Vaikutusten arvioinnissa määritellään vaikutusalueen laajuus, joka määräytyy 
hankkeen koon, sijainnin ja keston sekä tehtävien vesistörakennustöiden perusteella. 
Huomioitavia asioita ovat ruoppausten ja läjitysten suuruus, laajuus, sijainti, kesto, 
ajoitus ja tekniikka. Lisäksi on huomioitava sameuden, ravinteiden ja mahdollisten 
haitta-aineiden leviäminen, vedenalaisen äänen leviäminen, laivaliikenteen reitit, 
mahdolliset kalastuksen rajoitukset sekä paikalliset ympäristöolosuhteet, kuten poh-
jan laatu, syvyys, avoimuus ja virtaukset.

Veden laatuun vaikuttavan sameuden leviäminen arvioidaan ruopattavan ja 
läjitettävän pohjamateriaalin ja paikallisten virtausten voimakkuuden ja suunnan 
perusteella. Vesistötöiden aiheuttaman sameuden merkittävyyttä on tarkasteltava 
suhteessa alueen luonnollisiin tausta-arvoihin. Kiintoaineksen leviäminen vesistötyö-
kohteelta ympäristöön arvioidaan aineksen partikkelikoon perusteella ja vaikutusalu-
een laajuus määräytyy sen mukaan, mihin kiintoainekulkeuma ja merenpohjan peit-
tyminen ulottuvat. Veden ravinne- ja vierasainepitoisuuden kohoamisen suuruutta 
arvioidaan sen perusteella, kuinka paljon ruopattava aines sisältää orgaanista ainesta. 
Läjityksen vaikutuksia arvioidaan sen perusteella, sijaitseeko läjitysalue luontaisella 
akkumulaatiopohjalla sekä kuinka hienojakoista läjitettävä materiaali on.

Arvioitaessa vaikutuksia kasvillisuuteen on huomioitava vesistötöiden laajuus, 
sijainti, kesto ja ajankohta. Vesistötöiden aiheuttaman kasvien elinympäristön mene-
tyksen merkittävyys arvioidaan sen perusteella kuinka laajoilta alueilta kasvillisuus 
tuhoutuu kokonaan, esiintyykö tuhoutuvilla alueilla uhanalaisia lajeja ja onko kas-
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villisuuden tuhoutumisella mahdollisesti laajempia ekosysteemivaikutuksia. Lisäksi 
arvioidaan kasvillisuuden palautumisnopeutta sen mukaan koostuuko lajisto pää-
asiassa yksi- vai monivuotisista lajeista. Sameuden ja kiintoaineksen aiheuttamien 
vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan lähinnä niiden suuruuden ja ajoittumisen 
perusteella. 

Pohjaeläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa keskeistä on arvioida 
vesistötöiden aiheuttama elinympäristön menetyksen merkittävyys. Vesistötyöt voi-
vat lisäksi aiheuttaa muutoksia pohjaeläinlajiston rakenteessa ja runsaussuhteissa, 
millä voi olla laajempia ekosysteemivaikutuksia. Tietyt kalalajit ja linnut käyttävät 
pohjaeläimiä pääasiallisena ravintonaan, joten vaikutukset voivat heijastua myös 
ravintoketjun ylemmille tasoille. Pohjaeläinyhteisöjen palautuminen tuhoutuneille 
alueille arvioidaan lajistorakenteen perusteella. 

Kalastoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota vesis-
tötöiden aiheuttamiin merkittävimpiin vaikutuksiin, kuten sameuden ja sedimen-
taation lisääntymiseen, elinympäristöjen ja erityisesti kutualueiden menetykseen 
sekä rakennustöistä aiheutuvaan meluun. Lisäksi arvioidaan sähkönsiirtokaapelien 
sähkömagneettisten kenttien vaikutusta kaloihin. Eri kalalajit reagoivat eri tavalla 
esimerkiksi sameuden ja sedimentaation lisääntymiseen sekä meluun.

Myös riuttavaikutuksen mahdolliset myönteiset tai kielteiset vaikutukset kasvil-
lisuuteen, pohjaeläimistöön ja kalastoon on huomioitava.

Hylkeisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa keskeistä on huomioida vesis-
tötöiden aiheuttaman melun ja muun ihmistoiminnan häiriövaikutus, joka voi kar-
kottaa hylkeet alueelta. Vaikutukset hylkeiden lisääntymiseen (vesistön jääpeitteen 
mahdollisten muutosten seurauksena) tulee myös arvioida. 

4.9

Puolustusvoimien toimintaan liittyvät 
selvitykset ja vaikutusten arviointi 

Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa tulee selvittää tuulivoimaloiden rakentami-
sesta syntyvät vaikutukset puolustusvoimien

• valvonta- ja asejärjestelmien suorituskykyyn
• joukkojen ja järjestelmien koulutukseen ja käyttöön varuskunta-, harjoitus- ja 

ampuma-alueilla.

Mikäli yleispiirteisessä kaavoituksessa ei ole selvitetty tuulivoimarakentamisen vai-
kutuksia puolustusvoimien toimintaan kyseisellä alueella, niin yksityiskohtaises-
sa suunnittelussa selvitetään yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa suunniteltujen 
tuulivoimaloiden tutkavaikutukset ja niiden merkittävyys Suomen aluevalvonnan 
kannalta. Puolustusvoimat antaa pyydettäessä asiasta lausunnon.

Tuulivoimaloiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia erityisesti ilmavalvonta-
tutkiin voidaan arvioida tuulivoimaloiden tutkavaikutusten arviointityökalun las-
kentatulosten ja asiantuntija-arvioiden perusteella. Syksyllä 2010 on käynnistetty 
tutkimushanke tutkavaikutusten arviointityökalun kehittämiseksi, joka mahdollistaa 
tuulivoimalahankkeita koskevien selvitysten tekemisen. Hankkeen toteuttaa VTT 
ja Puolustusvoimat on asettanut siihen asiantuntijahenkilöstöä. Tutkavaikutusten 
arviointia varten laadittava työkalu valmistuu vuoden 2011 loppupuolella, jolloin 
puolustusvoimilla on viimeistään edellytykset luoda luotettava kriteeristö tuulivoi-
malahankkeiden yksityiskohtaisemmaksi arvioimiseksi.
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4.10

Poroelinkeinoon liittyvät selvitykset 
ja vaikutusten arviointi

Yleispiirteisessä kaavoituksessa
Yleispiirteisessä kaavoituksessa selvitetään olemassa olevan tiedon ja osallistumisen 
perusteella yhteistyössä paliskuntien kanssa: 

• poroelinkeinolle erityisen tärkeiden alueiden ja rakenteiden sijainti
• suunniteltujen tuulivoima-alueiden merkitys poronhoidolle/paliskunnille. 

Suunnittelussa on otettava huomioon poronhoitolain alueiden käytölle aiheuttamat 
rajoitukset ja neuvoteltava asianomaisten paliskuntien kanssa. 

Vaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota poroelinkeinon kannattavuu-
den säilymiseen ja häiriöiden minimoimiseen sekä avoimeen yhteistyöhön paliskun-
tien kanssa.

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa
YVA-menettelyssä tai yksityiskohtaisessa kaavoituksessa selvitetään yhdessä palis-
kuntien kanssa porotalouden toiminnalliset yksityiskohdat alueella:

• keskeiset laidunalueet ja niiden mahdolliset menetykset
• paliskuntien väliset raja-aidat ja veräjät
• erotusaidat ja muut tärkeät rakenteet
• kuljetusreitit ja muut toiminta-alueet.

Tuulivoima-alueiden suunnittelussa on pyrittävä siihen, että poroelinkeinoa ja sen 
kannattavuutta häiritään mahdollisimman vähän. Poronhoitolain edellyttämiä neu-
votteluja tulee käydä jo suunnittelun alkuvaiheessa.

4.11

Yhteisvaikutusten selvittäminen 
ja vaikutusten arviointi 

Yleispiirteisessä kaavoituksessa
Maakuntakaavoitus on ainoa menettely, jossa voidaan arvioida kokonaisuutena riit-
tävän laajan alueen osalta eri tuulivoimalahankkeiden yhteisvaikutuksia ja suunnit-
telun kautta löytää ympäristövaikutuksiltaan paras mahdollinen lopputulos tuuli-
voima-alueiden sijoittumisessa. Tärkeimpiä yhteisvaikutusten kannalta arvioitavia 
vaikutuksia ovat erityisesti ihmisiin kohdistuvat maisemavaikutukset sekä linnus-
toon ja vedenalaiseen luontoon kohdistuvat vaikutukset.

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa
Tuulivoimalahankkeen YVA-menettelyssä selvitetään kaikki lähialueilla sijaitsevat ja 
lähialueille suunnitellut tuulivoimalahankkeet, niihin liittyvät voimajohtohankkeet 
ja muut merkittävät rakennushankkeet sekä niiden suunnitteluvaihe. Vaikutusten 
arvioinnissa tulisi merkittävien ympäristövaikutusten osalta arvioida myös eri hank-
keiden yhteisvaikutukset. 

Käytännössä yhteisvaikutusten arviointi on ollut varsin yleispiirteistä ja ongelmia 
on esiintynyt esimerkiksi samalle alueelle sijoittuvien kilpailevien yritysten tuulivoi-
malahankkeiden välillä, kun tietoja kilpailijoiden hankkeista ei ole saatu. Periaat-
teessa yhteisvaikutusten arvioinnin velvollisuus on määräytynyt YVA-menettelyn 
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Vaikutusten arviointia käsitteleviä oppaita ja julkaisuja

Yleisoppaat
Vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Jari Paldanius, Lasse Tallskog, Olli Maijala,  
Jouko Riipinen, Rauno Sairinen. 2006. Ympäristöministeriö. Ympäristöhallinnon 
ohjeita 10/2006. 52 s.

YVA-menettelyyn liittyvä suositus hyväksi käytännöksi. Suositus löytyy internetistä 
osoitteesta www.ymparisto.fi/yva > YVA-tukiaineisto

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset
Tuulivoimalat ja maisema. Emilia Weckman. 2006. Suomen ympäristö 5/2006. 42 s.

Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset. Jarmo Koistinen. 2004. Ympäristöministeriö. 
Suomen ympäristö 521/2004. 42 s.

Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen. Carlo Di Napoli. 2007. Ympäristö-
ministeriö. Suomen ympäristö 4/2007. 32 s.

Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Rodrigues, L., Bach, L., 
Dubourg-Savage, M-J., Goodwin, J. & Harbusch, C. 2008. EUROBATS Publication 
Series No. 3. UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 55 pp. 

Muut
Ympäristölainsäädännön soveltaminen tuulivoimarakentamisessa. Työryhmän mie-
tintö. 2002. Suomen ympäristö nro 584. Ympäristöministeriö. Helsinki.

Tietoja lentoliikenteen aiheuttamista korkeusrajoituksista ja lentoesteluvasta
www.finavia.fi/esteeton-ilmatila
www.ilmailuhallinto.fi/lentoesteluvat

ajoituksen mukaan. Myöhemmin samalle alueelle sijoittuvan hankkeen yhteydessä 
on tullut arvioida yhteisvaikutukset kaikkien aiemmin tietoon tulleiden hankkeiden 
kanssa. Yhteysviranomaisen rooli korostuu erityisesti yhteisvaikutusten arvioin-
nissa, sillä yhteysviranomaisella on kattavin tietämys alueella suunnitteilla olevista 
hankkeista.
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5 Pientuulivoimalat

Pientuulivoimalat ovat teholtaan huomattavasti vähäisempiä kuin teolliseen tuotan-
toon käytetyt turbiinit. Pientuulivoimaloita käytetään muun muassa maataloudessa, 
laitoksissa, kotitalouksissa ja vapaa-ajan asunnoissa. 

Kansainvälisissä standardeissa pientuulivoimalaksi katsotaan tuulivoimala, jon-
ka roottorin ala on alle 200 m2, jolloin lavan pituudeksi tulee noin 8 metriä. Tämä 
vastaa teholtaan 50 kW tuulivoimalaa. Alle 10 kW tuulivoimaloita kutsutaan myös 
mikroturbiineiksi. Tyypillisimmät omakotitalojen tai vapaa-ajan asuntojen yhteyteen 
pystytetyt tuulivoimalat ovat teholuokaltaan 0,2–5 kW, jolloin lavan pituudeksi tulee 
noin 1–3 metriä. Kiinteistökohtaisia tuulivoimaloita on monen tyyppisiä, tavanomai-
simpia ovat vaaka-akseliset perinteiset potkurityyppiset sekä pystyakseliset voimalat. 

Pientuulivoimaloiden ympäristövaikutuksia ovat voimaloiden tuottama ääni ja 
tärinä, valon ja varjon vilkkuminen sekä kaupunkikuvalliset vaikutukset. Vaikutus 
riippuu laitteen ominaisuuksista, sijainnista ja asennuksesta. Esimerkiksi pystymal-
liset voimalat tarvitsevat enemmän tuulta tuottaakseen saman energian kuin potku-
rimalliset, mutta soveltuvat toisaalta paremmin turbulenttisiin olosuhteisiin ja ovat 
käyntiääneltään hiljaisempia. Ongelmallisimpia ovat pienet voimalat, joissa nopeasti 
pyörivät siivet voivat tuottaa melua. Valon ja varjon vilkkumisen osalta vaikutukset 
ovat roottorin halkaisijan koosta johtuen lyhytaikaisia verrattuna suuriin voimaloihin.

Pientuulivoimaloista on toistaiseksi vain vähän ääniteknistä tietoa sekä meluntor-
juntaan liittyvää ohjeistusta. Tuulivoimaloiden tuottamasta äänestä, meluvaikutuk-
sista ja niiden arvioinnista kerrotaan tarkemmin luvuissa 3 ja 4.

Pientuulivoimaloiden toteuttaminen siten, että ympäristövaikutukset minimoi-
tuvat, edellyttävät hiljaisia laitteita, ohjeistusta sijainnin ja asennuksen suhteen sekä 
sijaintikohteen rakennusten ulkovaipan ääneneristävyyden selvittämistä erityisesti 
pienitaajuisen melun osalta.  

Pienvoimaloita koskeva lupamenettely vaihtelee kunnittain. Tavallisinta on, että 
kaava-alueella vaaditaan rakennus- tai toimenpidelupa voimalan korkeudesta riip-
puen. Kaava-alueen ulkopuolella vaaditaan tyypillisesti vain toimenpidelupa. Kun-
nan rakennusjärjestyksessä on mahdollista määritellä minkä kokoiset tuulivoimalat 
voidaan toteuttaa toimenpideluvalla. 

Lupaharkinnassa oleellinen osa on kaupunkikuvallisen tarkastelun ohella laittei-
den tuottamalla äänellä, sen taajuuksilla ja voimakkuudella. Poiketen muun muassa 
liikennemelusta tuulivoimalan melu ei ole riippuvainen kellonajoista, vaan ajoittuu 
ympärivuorokautisesti säätilan mukaan. 

Harkinta siitä, onko tuulivoimala rakennus vai rakennelma on vastaava mas-
tojen sijoittamisen kanssa. Oikeuskäytännössä yli viisikymmenmetrinen masto on 
ollut rakennus. Tuulivoimalan liikkuvien osien ja melupäästön johdosta raja sijoittuu 
luokkaa pienemmäksi. Suhteellisuusperiaatteen vuoksi taajaan asutulla alueella ja 
korttelirakenteen sisällä rakennukseksi saatetaan katsoa jo napakorkeudeltaan alle 
kymmenmetrinen pientuulivoimala. Tämä tuo mukanaan rakennuslupaharkinnassa 
rakennuspaikan kaavallisen valmiusasteen ja kiinteistömuodon tarkastelun.
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sijoittaa tuulivoimaloita.

Suunnittelumääräys: Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus merenpinnasta ei
saa ylittää tasoa + xxx metriä. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon
rakentamisen vaikutukset maisemaan, asutukseen ja luonnon
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Suojelumääräys: Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka
vaarantavat Niemennokan länsirannan merenrantaniitty -luontotyypin
ominaispiirteiden säilymisen.

Tuulivoimaloiden alueEN-tv

Z Pääjohto tai -linja. Ohjeellinen merikaapeli.

tv
Tuulivoimarakentamiseen soveltumaton alue.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu ne alueet,
joilla ei tule sallia tuulivoimarakentamista tai muita
ympäristöään huomattavasti korkeampia rakennelmia
maisemavaikutusten, luonnonarvojen, lentoliikenteen tai
puolustusvoimien toiminnan turvaamisen vuoksi.

Suunnittelumääräys: Alueelle ei saa suunnitella
tuulivoimarakentamista.

tv-3
Tuulivoimaloiden alue

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on mahdollista
sijoittaa tuulivoimaloita.

Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon
rakentamisen vaikutukset maisemaan, linnustoon, vedenalaiseen
luontoon ja kulttuuriperintöön.

Suojelumääräys: Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka
vaarantavat kalojen lisääntymiselle tärkeän X-matalikon
luonnonarvojen säilymisen.

Z Sähkölinjan yhteystarve

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on
mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita.

Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava
huomioon rakentamisen vaikutukset maisemaan ja sataman
toimintaan.

tv-1 Tuulivoimaloiden alue.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on
mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita.

Suunnittelumääräys : Alueen suunnittelussa on otettava huomioon
rakentamisen vaikutukset maisemaan ja asutukseen.
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	 Industri-	och	lagerområde

	 Hamnområde

	 Naturskyddsområde

	 Område	för	vindkraftverk.

	 Beskrivning	av	beteckningen:	Med	beteckningen	anges		
	 områden,	var	det	är	möjligt	att	placera	vindkraftverk.

	 Planeringsbestämmelse:	Vid	planeringen	av	området	skall		
	 beaktas	byggandets	konsekvenser	för	landskapet	och	bebyggelsen.	

	 Område	för	vindkraftverk.

Beskrivning	av	beteckningen:	Med	beteckningen	anges	områden,	
det	är	möjligt	att	placera	vindkraftverk.	

Planeringsbestämmelse:	Vindkraftverkens	totalhöjd	från	havsytan	får	inte	
överstiga	nivån	+	xxx	meter.	Vid	planeringen	av	området	skall	beaktas	byggandets	
konsekvenser	för	landskapet,	bebyggelsen	och	naturens	mångfald.	

Skyddsbestämmelse:	På	området	får	sådana	åtgärder	inte	utföras	
som	äventyrar	bevarandet	av	särdragen	för	naturtypen	havsstrandsäng	på	
Niemennokkas	västra	strand.	

	 Område	för	vindkraftverk.

Beskrivning	av	beteckningen:	Med	beteckningen	anges	områden,	
det	är	möjligt	att	placera	vindkraftverk.	

Planeringsbestämmelse:	Vid	planeringen	av	området	skall	beaktas	byggandets	
konsekvenser	för	landskapet,	fågelbeståndet,	undervattensnaturen	och	kulturarvet.	

Skyddsbestämmelse:	På	området	får	sådana	åtgärder	inte	utföras	som	äventyrar	
bevarandet	av	för	fiskarnas	förökning	betydande	X-grundområdes	naturvärden.

	

	 Område	för	vindkraftverk.

Beskrivning	av	beteckningen:	Med	beteckningen	anges	områden,	
det	är	möjligt	att	placera	vindkraftverk.	

Planeringsbestämmelse:	Vid	planeringen	av	området	skall	beaktas	byggandets	
konsekvenser	för	landskapet	och	hamnverksamheten.		

	 Område	olämplig	för	vindkraftsbyggande.

Beskrivning	av	beteckningen:	Med	beteckningen	har	anvisats	de	områden,	där	
vindkraftsbyggande	eller	byggande	av	övriga	avsevärt	högre	konstruktioner	än	
omgivningen	inte	skall	tillåtas	för	landskapskonsekvensernas	och	flygtrafikens		
skull	eller	för	tryggandet	av	försvarsmaktens	verksamhet.		

Planeringsbestämmelse:	I	området	får	inte	vindkraftsbyggande	planeras.

Nationellt	värdefullt	landskapsområde.		

	 Huvudledning	eller	-linje.	Riktgivande	havskabel.			

	 Huvudledning	eller	-linje.	Riktgivande	elledning.	

	 Förbindelsebehov	för	elledning	

	 Fartygsled

UTKAST	26.4.2011		 	
Exempel	på	landskapsplan
MILJÖMINISTERIET

Landskapsplanens	beteckningar	och	
bestämmelser	gällande	vindkraftsbyggande

Esimerkkikartta
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Ohjeellinen tielinjaus.
Merkinnän kuvaus:

Riktgivande vägsträkning.

Ohjeellinen sähkölinja.
Riktgivande ellinje.

Tuulivoimalan alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on mahdollista sijoittaa tuulivoimala.
Rakentamismääräys: Tuulivoimalan kokonaiskorkeus ei saa ylittää xxx metriä. Tuulivoimalan on sijoituttava
kokonaisuudessaan alueen sisäpuolelle.

Område för vindkraftverk.
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas områden där det är möjligt att placera vindkraftverk.
Planeringsbestämmelse: Vindkraftverkets totalhöjd får inte överstiga xxx meter. Vindkraftverket ska i sin
helhet placeras inom området.

Ohjeellinen sähköasema.
Riktgivande elstation.

Ohjeellinen maakaapeli.
Merkinnän kuvaus:

Riktgivande jordkabel.

Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan merkintöjä ja määräyksiä maa-alueella
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Tätä yleiskaavaa saa käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a §).
Bygglov för vindkraftverk får beviljas på basen av denna delgeneralplan (MarkByggL 77a §).

Tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittää tasoa +xxx metriä.
Vindkraftverkens totalhöjd över havet får inte överstiga nivån +xxx meter.

Esimerkkikartta

Tuulivoimalan suurin sallittu kokonaiskorkeus.
Vindkraftverkets högsta tillåtna totalhöjd.

Suojeltava alueen osa.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan liito-oravalle soveltuva elinympäristö.
Suojelumääräys:

Del av område som skall skyddas.
Beskrivning av beteckningen:
Skyddsbestämmelse:

Luku osoittaa, kuinka monta tuulivoimalaa alueelle saa sijoittaa.
Talet anger hur många vindkraftverk som får placeras på området.

Maa-ainesten ottoalue.
Täktområde.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita.
Rakentamismääräys: Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen.

Jord- och skogsbruksdominerat område.
Beskrivning av beteckningen: Med b

Maatalousalue.
Jordbruksområde.

Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset uudet tieyhteydet.
Suunnittelumääräys: Uusien teiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutukset luonnonarvoihin.

Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset maakaapeliyhteydet.
Suunnittelumääräys: Maakaapelit tulee sijoittaa ensisijaisesti teiden yhteyteen.

Beteckningar och bestämmelser för generalplan som gäller byggandet av vindkraft
på landområde

Exempel på generalplan

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Exempelkarta

Alue, jonka puusto tulee säilyttää tai hoitaa niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat
puut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas riktgivande nya vägförbindelser.
Planeringsbestämmelse: I planeringen av nya vägar ska inverkan på naturvärden beaktas.

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas riktgivande jordkabelförbindelser.
Planeringsbestämmelse: Jordkablarna ska i första hand placeras i anslutning till vägarna.

Med beteckningen anvisas livsmiljöer som passar flygekorre.
Område vars trädbestånd ska bevaras eller skötas på sådant sätt att flygekorrens boträd,

träd som skyddar boet, samt trädbestånd som är viktiga då flygekorren rör på sig bevaras.

eteckningen anvisas områden som är avsedda för jord- och skogsbruk.
Byggbestämmelse: På området tillåts byggande som hänför sig till jord- och skogsbruk.

Med beteckningen anvisas områden som skyddats med stöd av lagen om fornminnen.

Muinaismuistokohde.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolainsäädännön nojalla suojellut kohteet.
Suojelumääräys: Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.
Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston/museoviranomaisen lausunto.

Fornminnesobjekt.
Beskrivning av beteckningen:
Skyddsbestämmelse: På området finns enligt fornminneslagen (295 / 1963) fredad fast fornlämning.
Med stöd av fornminneslagen är det förbjudet att utgräva, överhölja, ändra eller på annat sätt rubba
området. Om åtgärder i och planer för området ska begäras utlåtande av Museiverket/museimyndigheterna.
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Ohjeellinen tielinjaus.
Merkinnän kuvaus:

Riktgivande vägsträkning.

Ohjeellinen sähkölinja.
Riktgivande ellinje.

Tuulivoimalan alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on mahdollista sijoittaa tuulivoimala.
Rakentamismääräys: Tuulivoimalan kokonaiskorkeus ei saa ylittää xxx metriä. Tuulivoimalan on sijoituttava
kokonaisuudessaan alueen sisäpuolelle.

Område för vindkraftverk.
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas områden där det är möjligt att placera vindkraftverk.
Planeringsbestämmelse: Vindkraftverkets totalhöjd får inte överstiga xxx meter. Vindkraftverket ska i sin
helhet placeras inom området.

Ohjeellinen sähköasema.
Riktgivande elstation.

Ohjeellinen maakaapeli.
Merkinnän kuvaus:

Riktgivande jordkabel.

Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan merkintöjä ja määräyksiä maa-alueella

26.4.2011 Yleiskaavaesimerkki/ 1:10 000
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ / MILJÖMINISTERIET

Tätä yleiskaavaa saa käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a §).
Bygglov för vindkraftverk får beviljas på basen av denna delgeneralplan (MarkByggL 77a §).

Tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittää tasoa +xxx metriä.
Vindkraftverkens totalhöjd över havet får inte överstiga nivån +xxx meter.

Esimerkkikartta

Tuulivoimalan suurin sallittu kokonaiskorkeus.
Vindkraftverkets högsta tillåtna totalhöjd.

Suojeltava alueen osa.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan liito-oravalle soveltuva elinympäristö.
Suojelumääräys:

Del av område som skall skyddas.
Beskrivning av beteckningen:
Skyddsbestämmelse:

Luku osoittaa, kuinka monta tuulivoimalaa alueelle saa sijoittaa.
Talet anger hur många vindkraftverk som får placeras på området.

Maa-ainesten ottoalue.
Täktområde.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita.
Rakentamismääräys: Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen.

Jord- och skogsbruksdominerat område.
Beskrivning av beteckningen: Med b

Maatalousalue.
Jordbruksområde.

Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset uudet tieyhteydet.
Suunnittelumääräys: Uusien teiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutukset luonnonarvoihin.

Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset maakaapeliyhteydet.
Suunnittelumääräys: Maakaapelit tulee sijoittaa ensisijaisesti teiden yhteyteen.

Beteckningar och bestämmelser för generalplan som gäller byggandet av vindkraft
på landområde

Exempel på generalplan

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Exempelkarta

Alue, jonka puusto tulee säilyttää tai hoitaa niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat
puut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas riktgivande nya vägförbindelser.
Planeringsbestämmelse: I planeringen av nya vägar ska inverkan på naturvärden beaktas.

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas riktgivande jordkabelförbindelser.
Planeringsbestämmelse: Jordkablarna ska i första hand placeras i anslutning till vägarna.

Med beteckningen anvisas livsmiljöer som passar flygekorre.
Område vars trädbestånd ska bevaras eller skötas på sådant sätt att flygekorrens boträd,

träd som skyddar boet, samt trädbestånd som är viktiga då flygekorren rör på sig bevaras.

eteckningen anvisas områden som är avsedda för jord- och skogsbruk.
Byggbestämmelse: På området tillåts byggande som hänför sig till jord- och skogsbruk.

Med beteckningen anvisas områden som skyddats med stöd av lagen om fornminnen.

Muinaismuistokohde.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolainsäädännön nojalla suojellut kohteet.
Suojelumääräys: Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös.
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.
Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston/museoviranomaisen lausunto.

Fornminnesobjekt.
Beskrivning av beteckningen:
Skyddsbestämmelse: På området finns enligt fornminneslagen (295 / 1963) fredad fast fornlämning.
Med stöd av fornminneslagen är det förbjudet att utgräva, överhölja, ändra eller på annat sätt rubba
området. Om åtgärder i och planer för området ska begäras utlåtande av Museiverket/museimyndigheterna.
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Exempel på generalplan

Beteckningar och bestämmelser för generalplan
som gäller byggandet av vindkraft på kustområde
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Esimerkkikartta
Exempelkarta

Tuulivoimalan alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on
mahdollista sijoittaa tuulivoimala.
Rakentamismääräys: Tuulivoimalan kokonaiskorkeus meren-
pinnasta ei saa ylittää tasoa +xxx metriä.

Område för vindkraftverk.
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas
områden där det är möjligt att placera vindkraftverk.
Byggbestämmelse: Vindkraftverkets totalhöjd över havet
får inte överskrida nivån +xxx meter.

tv

Veneväylä.
Småbåtsled.

luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan uhanalaisen tai
silmälläpidettävän lajin esiintymisalue.
Suunnittelumääräys: Alueen osa, jolla ei saa suorittaa sen
luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä.

Särskilt viktigt område med tanke på naturens mångfald.
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas om-
råden med förekomst av utrotningshotad eller nära hotad art.
Skyddsbestämmelse: Del av område där åtgärder som
ändrar på områdets naturtillstånd inte får utföras.

Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan
merkintöjä ja -määräyksiä rannikkoalueella

26.4.2011 Yleiskaavaesimerkki/ 1:10 000
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ / MILJÖMINISTERIET

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Tätä yleiskaavaa saa käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen
perusteena (MRL 77a §).

Bygglov för vindkraftverk får beviljas på basen av denna generalplan (MarkByggL 77a §)

Esimerkkikartta
Exempelkarta

Tuulivoimalan alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on
mahdollista sijoittaa tuulivoimala.
Rakentamismääräys: Tuulivoimalan kokonaiskorkeus meren-
pinnasta ei saa ylittää tasoa +xxx metriä.

Område för vindkraftverk.
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas
områden där det är möjligt att placera vindkraftverk.
Byggbestämmelse: Vindkraftverkets totalhöjd över havet
får inte överskrida nivån +xxx meter.

tv

Veneväylä.
Småbåtsled.

luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan uhanalaisen tai
silmälläpidettävän lajin esiintymisalue.
Suunnittelumääräys: Alueen osa, jolla ei saa suorittaa sen
luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä.

Särskilt viktigt område med tanke på naturens mångfald.
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas om-
råden med förekomst av utrotningshotad eller nära hotad art.
Skyddsbestämmelse: Del av område där åtgärder som
ändrar på områdets naturtillstånd inte får utföras.

Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan
merkintöjä ja -määräyksiä rannikkoalueella
Beteckningar och bestämmelser för generalplan
som gäller byggandet av vindkraft på kustområde

26.4.2011 Yleiskaavaesimerkki/ 1:10 000
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ / MILJÖMINISTERIET

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Tätä yleiskaavaa saa käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen
perusteena (MRL 77a §).

Bygglov för vindkraftverk får beviljas på basen av denna generalplan (MarkByggL 77a §)

Exempel på generalplan
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Exempel på generalplan

Beteckningar och bestämmelser för generalplan
som gäller byggandet av vindkraft på kustområde
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Esimerkkikartta
Exempelkarta

Tuulivoimalan alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on
mahdollista sijoittaa tuulivoimala.
Rakentamismääräys: Tuulivoimalan kokonaiskorkeus meren-
pinnasta ei saa ylittää tasoa +xxx metriä.

Område för vindkraftverk.
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas
områden där det är möjligt att placera vindkraftverk.
Byggbestämmelse: Vindkraftverkets totalhöjd över havet
får inte överskrida nivån +xxx meter.

tv

Veneväylä.
Småbåtsled.

luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan uhanalaisen tai
silmälläpidettävän lajin esiintymisalue.
Suunnittelumääräys: Alueen osa, jolla ei saa suorittaa sen
luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä.

Särskilt viktigt område med tanke på naturens mångfald.
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas om-
råden med förekomst av utrotningshotad eller nära hotad art.
Skyddsbestämmelse: Del av område där åtgärder som
ändrar på områdets naturtillstånd inte får utföras.

Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan
merkintöjä ja -määräyksiä rannikkoalueella

26.4.2011 Yleiskaavaesimerkki/ 1:10 000
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ / MILJÖMINISTERIET

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Tätä yleiskaavaa saa käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen
perusteena (MRL 77a §).

Bygglov för vindkraftverk får beviljas på basen av denna generalplan (MarkByggL 77a §)

Esimerkkikartta
Exempelkarta

Tuulivoimalan alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on
mahdollista sijoittaa tuulivoimala.
Rakentamismääräys: Tuulivoimalan kokonaiskorkeus meren-
pinnasta ei saa ylittää tasoa +xxx metriä.

Område för vindkraftverk.
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas
områden där det är möjligt att placera vindkraftverk.
Byggbestämmelse: Vindkraftverkets totalhöjd över havet
får inte överskrida nivån +xxx meter.

tv

Veneväylä.
Småbåtsled.

luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan uhanalaisen tai
silmälläpidettävän lajin esiintymisalue.
Suunnittelumääräys: Alueen osa, jolla ei saa suorittaa sen
luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä.

Särskilt viktigt område med tanke på naturens mångfald.
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas om-
råden med förekomst av utrotningshotad eller nära hotad art.
Skyddsbestämmelse: Del av område där åtgärder som
ändrar på områdets naturtillstånd inte får utföras.

Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan
merkintöjä ja -määräyksiä rannikkoalueella
Beteckningar och bestämmelser för generalplan
som gäller byggandet av vindkraft på kustområde

26.4.2011 Yleiskaavaesimerkki/ 1:10 000
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ / MILJÖMINISTERIET

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Tätä yleiskaavaa saa käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen
perusteena (MRL 77a §).

Bygglov för vindkraftverk får beviljas på basen av denna generalplan (MarkByggL 77a §)

Exempel på generalplan
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YMPÄRISTÖMINISTERIÖ / MILJÖMINISTERIET

Esimerkkikartta

Vesialue.

Tuulivoimaloiden alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita ja sähköasemia sekä merikaapeleita.
Rakentamismääräys: Tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittää tasoa +xxx.x metriä.

Ohjeellinen merikaapeli.

Luku osoittaa, kuinka monta tuulivoimalaa alueelle saa sijoittaa.

Ohjeellinen tuulivoimalan sijainti.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan tuulivoimaloiden ohjeelliset sijainnit.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan kalaston ja muun vesieliöstön kannalta erityisen tärkeä alue.
Suojelumääräys: Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat sen luonnonarvojen säilymisen.

Särskilt viktigt område med tanke på naturens mångfald.

Kiinteä vedenalainen muinaisjäännös.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain nojalla suojeltu hylky.
Suojelumääräys: Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen,
peittäminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava
Museoviraston kanssa.

Ohjeellinen sähköasema.

Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan merkintöjä ja -määräyksiä
merialueella kaukana rannasta

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Tätä yleiskaavaa saa käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a §).

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat vedenalaisten muinaisjäännösten säilymisen.

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon erityisesti rakentamisen vaikutukset vedenalaiseen luontoon, kalastukseen, kalojen lisääntymiseen sekä maisemaan ja
linnustoon. Voimaloiden ja voimajohtojen sijoituksen suunnittelussa on pyrittävä lieventämään haitallisia vaikutuksia.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat sen luonnonarvojen säilymisen.

Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald.

Exempel på generalplan

Exempelkarta

Vattenområde.

Område för vindkraftverk.
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas områden där det är möjligt att placera vindkraftverk och elstationer
samt sjökablar.

indkraftverkets totalhöjd over havet får inte överskrida nivån +xxx meter.

Riktgivande sjökabel.

Talet anger hur många vindkraftverk som får placeras på området.

Riktgivande placering för vindkraftverk.

Fast undervattensfornlämning.

Riktgivande elstation.

Beteckningar och bestämmelser för generalplan som gäller byggandet av
vindkraft på havsområde långt från kusten

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Bygglov för vindkraftverk får beviljas på basen av denna generalplan (MarkByggL 77a §).

Då området planeras ska särskild hänsyn tas till byggandets inverkan på undervattennaturen, fisket, fiskarnas fortplantning, landskapet och fågelbeståndet.
Då placeringen av vindkraftverk och elledningar planeras ska man sträva till att lindra skadliga konsekvenser.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan sublitoraalin rihmaleväyhteisöjen kannalta erityisen tärkeä alue.
Suojelumääräys: Alueella ei saa

Byggbestämmelse: V

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas de rikgivande placeringarna av vindkraftverk.

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas områden som är särskilt viktiga med tanke på fiskbeståndet och annan
vattenfauna.
Skyddsbestämmelse: På området får inte genomföras sådana åtgärder som riskerar bevarandet av områdets naturvärden.

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas vrak som skyddats med stöd av lagen om fornminnen.
Skyddsbestämmelse: På området finns en fast fornlämning som fridlysts genom lagen om fornminnen (295/1963).
Utgrävningar, täckning och ändring av området eller andra ingrepp är förbjudna med stöd av lagen om fornminnen.
Åtgärder som gäller området skall diskuteras med Museiverket.

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas områden som är särskilt viktiga för sublitorala trådalgsbestånd.
Skyddsbestämmelse: På området får inte genomföras sådana åtgärder som riskerar bevarandet av områdets naturvärden.

På området får inte genomföras sådana åtgärder som riskerar bevarandet av undervattensfornlämningar.

z

z
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Esimerkkikartta

Vesialue.

Tuulivoimaloiden alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan alueita, joille on mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita ja sähköasemia sekä merikaapeleita.
Rakentamismääräys: Tuulivoimalan kokonaiskorkeus merenpinnasta ei saa ylittää tasoa +xxx.x metriä.

Ohjeellinen merikaapeli.

Luku osoittaa, kuinka monta tuulivoimalaa alueelle saa sijoittaa.

Ohjeellinen tuulivoimalan sijainti.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan tuulivoimaloiden ohjeelliset sijainnit.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan kalaston ja muun vesieliöstön kannalta erityisen tärkeä alue.
Suojelumääräys: Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat sen luonnonarvojen säilymisen.

Särskilt viktigt område med tanke på naturens mångfald.

Kiinteä vedenalainen muinaisjäännös.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain nojalla suojeltu hylky.
Suojelumääräys: Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen,
peittäminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava
Museoviraston kanssa.

Ohjeellinen sähköasema.

Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan merkintöjä ja -määräyksiä
merialueella kaukana rannasta

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Tätä yleiskaavaa saa käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77a §).

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat vedenalaisten muinaisjäännösten säilymisen.

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon erityisesti rakentamisen vaikutukset vedenalaiseen luontoon, kalastukseen, kalojen lisääntymiseen sekä maisemaan ja
linnustoon. Voimaloiden ja voimajohtojen sijoituksen suunnittelussa on pyrittävä lieventämään haitallisia vaikutuksia.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat sen luonnonarvojen säilymisen.

Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald.

Exempel på generalplan

Exempelkarta

Vattenområde.

Område för vindkraftverk.
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas områden där det är möjligt att placera vindkraftverk och elstationer
samt sjökablar.

indkraftverkets totalhöjd over havet får inte överskrida nivån +xxx meter.

Riktgivande sjökabel.

Talet anger hur många vindkraftverk som får placeras på området.

Riktgivande placering för vindkraftverk.

Fast undervattensfornlämning.

Riktgivande elstation.

Beteckningar och bestämmelser för generalplan som gäller byggandet av
vindkraft på havsområde långt från kusten

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Bygglov för vindkraftverk får beviljas på basen av denna generalplan (MarkByggL 77a §).

Då området planeras ska särskild hänsyn tas till byggandets inverkan på undervattennaturen, fisket, fiskarnas fortplantning, landskapet och fågelbeståndet.
Då placeringen av vindkraftverk och elledningar planeras ska man sträva till att lindra skadliga konsekvenser.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan sublitoraalin rihmaleväyhteisöjen kannalta erityisen tärkeä alue.
Suojelumääräys: Alueella ei saa

Byggbestämmelse: V

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas de rikgivande placeringarna av vindkraftverk.

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas områden som är särskilt viktiga med tanke på fiskbeståndet och annan
vattenfauna.
Skyddsbestämmelse: På området får inte genomföras sådana åtgärder som riskerar bevarandet av områdets naturvärden.

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas vrak som skyddats med stöd av lagen om fornminnen.
Skyddsbestämmelse: På området finns en fast fornlämning som fridlysts genom lagen om fornminnen (295/1963).
Utgrävningar, täckning och ändring av området eller andra ingrepp är förbjudna med stöd av lagen om fornminnen.
Åtgärder som gäller området skall diskuteras med Museiverket.

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas områden som är särskilt viktiga för sublitorala trådalgsbestånd.
Skyddsbestämmelse: På området får inte genomföras sådana åtgärder som riskerar bevarandet av områdets naturvärden.

På området får inte genomföras sådana åtgärder som riskerar bevarandet av undervattensfornlämningar.
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Esimerkkikartta

Asemakaavaesimerkki/

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Tuulivoimaloiden käytön kannalta tarpeelliset siirtojohdot on sijoitettava maakaapelina
merenpohjaan.

För vindkraftverken nödvändiga överföringsledningar ska placeras som jordkablar på havsbottnen.

Exempelkarta

Exempel på detaljplan

Tuulivoimarakentamista koskevan asemakaavan
merkintöjä ja -määräyksiä
Beteckningar och bestämmelser för detaljplan som
gäller byggandet av vindkraft

Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader.

Hamnområde.

Vattenområde.

Område för vindkraftverk.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Satama-alue.

Vesialue.

Tuulivoimalan alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan rakennusala, jolle saa sijoittaa
tuulivoimalan. Luku osoittaa tuulivoimalan suurimman sallitun kokonais-
korkeuden alueella.

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas den byggnadsyta
där vindkraftverk får placeras. Talet anger största tillåtna totalhöjd för
vindkraftverket.
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YMPÄRISTÖMINISTERIÖ / MILJÖMINISTERIET

Esimerkkikartta

Asemakaavaesimerkki/

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

Tuulivoimaloiden käytön kannalta tarpeelliset siirtojohdot on sijoitettava maakaapelina
merenpohjaan.

För vindkraftverken nödvändiga överföringsledningar ska placeras som jordkablar på havsbottnen.

Exempelkarta

Exempel på detaljplan

Tuulivoimarakentamista koskevan asemakaavan
merkintöjä ja -määräyksiä
Beteckningar och bestämmelser för detaljplan som
gäller byggandet av vindkraft

Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader.

Hamnområde.

Vattenområde.

Område för vindkraftverk.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Satama-alue.

Vesialue.

Tuulivoimalan alue.
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan rakennusala, jolle saa sijoittaa
tuulivoimalan. Luku osoittaa tuulivoimalan suurimman sallitun kokonais-
korkeuden alueella.

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas den byggnadsyta
där vindkraftverk får placeras. Talet anger största tillåtna totalhöjd för
vindkraftverket.
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Tiivistelmä Ympäristöministeriö asetti 30.9.2010 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus tuulivoimarakentami-
sen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi. Työryhmän tuli kuulla 
valmistelutyön kuluessa ohjeistuksen kannalta keskeisiä asiantuntijoita sekä huolehtia valmistelun edellyt-
tämästä vuorovaikutuksesta hallinnossa ja eri sidosryhmien kanssa. 

Työryhmän ehdotus ohjeistukseksi käsittelee tuulivoimarakentamista koskevan lainsäädännön soveltamis-
ta, tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutuksia ja vaikutusten arviointia.

Tuulivoiman hyödyntämisen kulloinkin edellyttämät kaava- ja luparatkaisut riippuvat ennen kaikkea tuuli-
voimarakentamisen sijoittumisesta ja vaikutuksista. Kaavoituksella on eri näkemysten yhteensovittajana 
keskeinen rooli tuulivoimatuotannon edistämisessä, ja sillä myös ratkaistaan millaisena tuulivoimatuotanto 
näkyy lähivuosikymmeninä.

Maakuntakaavoituksen tehtävänä on tuulivoimarakentamisen kokonaisuuden ohjaaminen. Valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman 
voimalan yksiköhin. Maakuntakaavoissa tulisikin selvittää ja käsitellä mahdollisimman kattavasti kaikki tuu-
livoimalapuistot. Maakuntakaavoissa on toistaiseksi osoitettu tuulivoimaloiden alueita pääosin vain meri-, 
rannikko- ja tunturialueilla.  Ennen kuin tuulivoimaloiden alueita koskevat maakuntakaavat ovat sisämaassa 
voimassa, voidaan tuulivoimarakentamista suunnitella ja toteuttaa kuntakaavoituksella.

Tuulivoimala ja -voimalapuisto toteutetaan hankkeen sijainnista ja koosta riippuen yksityiskohtaisen kaavan 
ja/tai luparatkaisujen perusteella. Yksityiskohtaisena kaavana voidaan käyttää asemakaavaa tai yleiskaavaa, 
johon on otettu määräys rakennuslupien myöntämisestä tämän perusteella (tuulivoimayleiskaava). Tuulivoi-
mayleiskaava soveltuu tilanteisiin, joissa asemakaavatasoista suunnittelua vaativaa yhteensovittamistarvetta 
muun maankäytön kanssa ei ole. Suunnittelutarveratkaisu riittää usein tuulivoimarakentamiseen erityisesti 
sellaisilla alueilla, jotka on jo yleispiirteisessä kaavassa osoitettu tuulivoimarakentamiseen soveltuviksi 
alueiksi. Tuulivoimala voidaan toteuttaa pelkällä rakennusluvalla ainoastaan silloin, kun voimala ei aiheuta 
merkittäviä ympäristövaikutuksia. Lähtökohtaisesti suurten tuulivoimaloiden toteutuksen tulisi kuitenkin 
perustua vähintään suunnittelutarveratkaisuun. Yksittäisten tuulivoimaloiden rakentamista tulisi välttää 
erityisesti ympäristön ja maiseman kannalta arvokkailla alueilla. 

Tuulivoimalapuiston toteuttaminen edellyttää 1.6.2011 lähtien YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn soveltamista aina kun hanke käsittää vähintään 10 tuulivoimalaa tai tuulivoimaloi-
den kokonaisteho on vähintään 30 MW. Kaavoitukseen liittyvät arviointi- ja vuorovaikutusmenettelyt ja 
mahdollinen YVA-menettely on syytä mahdollisuuksien mukaan kytkeä toisiinsa. YVA-menettelyissä tulisi 
panostaa etenkin arviointiohjelmavaiheeseen ja arvioinnin keskittämiseen kyseessä olevan hankkeen mer-
kittäviin ympäristövaikutuksiin. 

Tuulivoimarakentamisen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan. Tuulivoimalat vaikuttavat 
ympäristöönsä myös tuottamalla ääntä ja välkettä, ja rakentamisella voi olla vaikutusta alueen luonnon-
arvoihin ja ihmisten elinoloihin. Keskeinen tekijä tuulivoimarakentamisen vaikutusten merkittävyyden 
arvioinnissa on sijaintialueen herkkyys. Rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia, mikäli se tapahtuu 
esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaalla alueella.
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Publikationens titel Tuulivoimarakentamisen suunnittelu • Työryhmän ehdotus tuulivoimarakentamisen  
kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi 
(Planering av vindkraftsutbyggnad • Arbetsgruppsförslag till anvisningar om planläggning, konsekvensbedömning 
och tillståndsförfarande för vindkraftsutbyggnad)   

Publikationsserie och nummer Miljöministeriets rapporter 19/2011

Sammandrag Miljöministeriet tillsatte 30.9.2010 en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till anvnisningar för 
planläggning av vindkraftsbyggande, konsekvensbedömning och tillståndsförfaranden. Under beredningsarbetets 
gång skulle arbetsgruppen höra sakkunniga som är centrala med tanke på direktivet samt sörja för den 
växelverkan inom förvaltningen och med olika intressenter som beredningen förutsätter. 

Arbetsgruppens förslag till anvisningar behandlar tillämpningen av lagstiftningen om utbyggnad av vindkraft  
samt dess miljökonsekvenser och bedömningen av dem.

Vilka lösningar beträffande planer och tillstånd som i olika situationer krävs för nyttjande av vindkraften är 
framför allt beroende av var kraftverken placeras och konsekvenserna av detta. Planläggningen har en central 
roll när det gäller att  främja vindkraftsproduktionen i och med att den sammanjämkar olika synpunkter, och 
med den avgörs också hur vindkraftsproduktionen ter sig under de närmaste årtiondena.

Landskapsplaneringens uppgift är att styra utbyggnaden av vindkraft som helhet. Enligt de riksomfattande 
målen för områdesanvändning ska vindkraftverken i första hand koncentreras till enheter som omfattar 
flera kraftverk. I landskapsplanerna ska alla vindkraftsparker utredas och behandlas i så stor omfattning 
som möjligt. I landskapsplanerna har man hittills anvisat områden för vindkraftverk huvudsakligen i havs-, 
kust- och fjällområden.  Innan landskapsplanerna för vindkraftverksområden är i kraft i inlandet kan 
vindkraftsutbyggnaden planeras genom kommunplanläggning.

Ett vindkraftverk och en vindkraftspark byggs beroende på projektets läge eller storlek på basis av en 
detaljerad plan och/eller tillståndslösningar. Som detaljerad plan kan användas en detaljplan eller generalplan 
som inkluderar en bestämmelse om beviljande av byggnadstillstånd på basis av detta (vindkraftsgeneralplan).  
En vindkraftsgeneralplan lämpar sig för situationer där det inte finns något behov av samordning med den 
övriga markanvändningen som kräver planering på detaljplanenivå. Ett beslut om planeringsbehov räcker ofta 
för vindkraftsutbyggnad i synnerhet i områden som redan har anvisats som lämpliga för vindkraftsutbyggnad 
i den generella planen. Ett vindkraftverk kan byggas med enbart ett byggnadstillstånd endast då kraftverket 
inte har några betydande miljökonsekvenser. Utgångspunkten är ändå att byggandet av stora vindkraftverk ska 
baseras på minst ett beslut om planeringsbehov. Byggande av enskilda vindkraftverk bör undvikas i synnerhet i 
områden som är värdefulla med tanke på miljön och landskapet. 

För att en vindkraftspark ska kunna byggas krävs fr.o.m. 1.6.2011 att en miljökonsekvensbedömning i enlighet 
med MKB-lagen alltid tillämpas då projektet omfattar minst tio vindkraftverk eller om deras totala kapacitet 
är minst 30 megawatt. Bedömnings- och interaktionsförfarandena i anslutning till planläggningen och ett 
eventuellt MKB-förfarande bör kopplas ihop i den mån det är möjligt. I MKB-förfarandet bör man i synnerhet 
satsa på bedömningsprogrammet och på att i bedömningen fokusera på det aktuella projektets betydande 
miljökonsekvenser. 

När vindkraften byggs ut är det landskapet som påverkas mest. Vindkraftverken påverkar också miljön 
i och med att de producerar ljud och ljusreflexer. Byggandet kan också påverka områdets naturvärden 
och invånarnas levnadsförhållanden. En central faktor när det gäller bedömningen av konsekvenserna av 
vindkraftsutbyggnad är det tilltänkta områdets känslighet. Utbyggnaden har betydande konsekvenser om den 
t.ex. sker i ett område som är särskilt värdefullt med tanke på den biologiska mångfalden.

Nyckelord Vindkraft, produktion av vindkraft, miljölagstiftning, planläggning, tillståndsförfarande, MKB-förfarande,  
konsekvensbedömning
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Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukainen tuulivoimarakentamisen 

lisäys lähivuosien aikana asettaa kaavoituksen, vaikutusten arvioinnin ja lupamenettelyjen 

laadulle ja sujuvuudelle merkittäviä vaatimuksia. 

Työryhmän ehdotus uudeksi ohjeistukseksi käsittelee tuulivoimarakentamista koskevan 

lainsäädännön soveltamista, tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutuksia ja vaikutus-

ten arviointia. Tuulivoiman hyödyntämisen kulloinkin edellyttämät kaava- ja luparatkaisut 

riippuvat tuulivoimarakentamisen sijoittumisesta ja vaikutuksista. Kaavoituksella on eri 

näkemysten yhteensovittajana keskeinen rooli tuulivoimatuotannon edistämisessä, ja 

sillä myös ratkaistaan millaisena tuulivoimatuotanto näkyy lähivuosikymmeninä.

Maakuntakaavoituksen tehtävänä on tuulivoimarakentamisen kokonaisuuden ohjaami-

nen. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan tuulivoimalat on sijoitettava 

ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköhin. Tuulivoimalat toteutetaan hank-

keen sijainnista ja koosta riippuen yksityiskohtaisen kaavan ja luparatkaisujen tai pelkäs-

tään luparatkaisujen perusteella. Yksityiskohtaisena kaavana voidaan käyttää asemakaavaa 

tai yleiskaavaa, johon on otettu määräys rakennuslupien myöntämisestä tämän perus-

teella (tuulivoimayleiskaava). 

Tuulivoimarakentamisen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan.  Vaikutus-

ten arviointi tapahtuu kaavoituksen ja lupamenettelyjen yhteydessä sekä suurten tuuli-

voimalapuistojen osalta myös YVA-menettelyssä.
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