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1. JoHdAnTo

Uudenmaan liitto on käynnistänyt 4. vaihemaakuntakaavan valmistelun ja tuulivoi-
maselvitys on yksi vaihemaakuntakaavan taustaselvityksistä. Selvityksessä tarkastel-
laan mahdollisia maakunnallisia tuulivoima-alueita Uudenmaan maa- ja merialu-
eilla. Mikäli Uudeltamaalta löytyy tuulivoimaan soveltuvia maakunnallisesti merkit-
täviä tuulivoima-alueita, on tuulivoima mahdollista ottaa yhdeksi maakuntakaavassa 
tarkasteltavaksi teemaksi. 

Tuulivoimaselvitys rakentuu kolmesta vaiheesta: nykytila-analyysistä, potentiaa-
listen tuulivoima-alueiden tarkentamisesta sekä tarkemmista aluekohtaisista selvi-
tyksistä. Tämä raportti käsittelee tuulivoimaselvityksen toista vaihetta, jossa työste-
tään nykytila-analyysissa potentiaalisiksi tuulivoima-alueiksi tunnistettuja tuulivoi-
ma-alueita eteenpäin.  Tavoitteena on löytää alueet, joihin voidaan kohdistaa tarkem-
pia aluekohtaisia selvityksiä tuulivoimaselvityksen kolmannessa vaiheessa. Lisäksi 
raportissa kuvataan mitä ovat maakunnalliset tuulivoiman ohjauskeinot ja mitkä ovat 
niiden ohjausvaikutukset. 

Tuulivoimaselvityksen toinen vaihe on toteutettu Uudenmaan liitossa yhteistyössä 
asiantuntijaryhmien ja sidosryhmien kanssa 12/2013– 04/2014 välisenä aikana.  
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2. LäHTöKoHdAT JA TAVoiTTEET

Uudenmaan tuulivoi-
maselvityksen tavoit-
teena on tuulivoima-
rakentamisen edis-
täminen ja ohjaami-

nen Uudellamaalla. 
Selvityksen tavoitteena 

on arvioida sitä, minne 
tuulivoimaa on mahdollista 

sijoittaa Suomen tiheimmin asutus-
sa maakunnassa. Mikäli selvityksessä löydetään 
maakunnallisesti merkittäviä potentiaalisia tuu-
livoimatuotantoon soveltuvia maa- ja merialuei-
ta, on ne mahdollista ottaa mukaan käsiteltäväksi 
valmisteilla olevaan maakuntakaavatyöhön.

Tuulivoimaselvityksen ensimmäisessä vai-
heessa1 koottiin tiedot tuulivoimarakentamisen 
tämänhetkisestä tilanteesta Uudellamaalla, sekä 
selvitettiin mistä on paikkatietojen mukaan löy-

dettävissä maakunnallisesti merkittäviä tuuli-
voimatuotantoon soveltuvia alueita. Paikkatieto-
analyysillä Uudeltamaalta löydettiin muutamia 
maakunnallisia tuulivoimalle soveltuvia alueita 
etenkin mereltä. Mantereelta löydettiin kolme 
pienempää aluetta.

Tässä raportissa kuvataan miten ensimmäises-
sä vaiheessa tunnistettuja potentiaalisia tuulivoi-
ma-alueita on työstetty eteenpäin. Sidosryhmä-
yhteistyön kautta on pyritty löytämään alueet, joi-
hin kohdistetaan tuulivoimaselvityksen kolman-
nessa vaiheessa tarkempia selvityksiä. Tarkempien 
selvitysten tavoitteena on tuottaa maakuntakaavan 
ratkaisua varten riittävät tiedot selvitysalueista. 

Tuulivoimaselvityksen toisen vaiheen raportis-
sa kuvataan myös sitä, miten tuulivoimarakenta-
mista on maakuntatasolla mahdollista ohjata. 

1 Uudenmaan liitto (2013): Uudenmaan tuulivoimaaselvitys, osa 1: Nykytila-analyysi. Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013

http://www.uudenmaanliitto.fi/files/11929/Uudenmaan_tuulivoimaselvitys_osa1_nykytila-analyysi_E127.pdf
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3. TArKEmPiin TUULiVoimA-
SELViTyKSiin VALiTTAVAT ALUEET

Tuulivoimaselvityksen ensimmäisessä vaiheessa 
etsittiin tuulivoimalle soveltuvia alueita paikkatie-
totarkastelun avulla. Selvityksen toisessa vaiheessa 
näitä soveltuviksi tuulivoima-alueiksi tunnistet-
tuja alueita on tarkennettu sidosryhmien ja asian-
tuntijaryhmien kanssa käydyn vuorovaikutuksen 
kautta. Seuraavaksi esitetään vaihe vaiheelta miten 
alueita on tarkennettu ja lopulta päädytty alueisiin, 
joihin tullaan kohdistamaan tarkempia aluekoh-
taisia selvityksiä. 

3.1 nykytila-analyysin tulos

Ensimmäisessä vaiheessa potentiaalisia tuulivoi-
ma-alueita kartoitettiin ns. poissulkevalla me-
netelmällä. Menetelmän tavoitteena on karsia 
järjestelmällisesti tuulivoimarakentamiseen so-
veltumattomia alueita pois. Paikkatietotarkaste-
lussa käytetty aineisto oli jaettu kahteen luokkaan, 
ns. ei-luokkaan ja ehkä-luokkaan. Ei-luokkaan 
kuuluivat alueet, jotka eivät sovi tuulivoimaraken-
tamiseen, ja ehkä-luokkaan alueet, joiden käyt-
töä tuulivoimatuotantoon voidaan tietyin ehdoin 
harkita, vaikka alueella olisikin jotain rajoittavaa 
maankäyttöä tai suojelullisia arvoja. Kun otetaan 
huomioon kaikki ei- ja ehkä-alueet, jäljelle jäävät 
ns. kyllä-alueet, joilla ei mahdollisesti ole tuulivoi-
man rakentamista estäviä tekijöitä. 

Paikkatietoanalyysissa käytettyjen kriteereiden, 
reunaehtojen ja aineistojen mukaan Uudeltamaal-
ta oli löydettävissä melko vähän maakunnallisia 
tuulivoima-alueita. Kun otetaan huomioon vain 
ns. kyllä-alueet, löydettiin maa-alueilta yhteensä 
13.5 km² potentiaalisia tuulivoima-alueita. Meri-
alueilta löydettiin yhteensä hieman yli 400 km² 
potentiaalisia tuulivoima-alueita, mitä voitiin 
alustavasti pitää varsin hyvänä tuloksena. Tiedossa 
kuitenkin oli, että merialueilla sijaitseviin tuulivoi-
ma-alueisiin liittyy enemmän epävarmuustekijöitä 

kuin mantereilla sijaitseviin tuulivoima-alueisiin. 
Näitä ovat muun muassa tuulivoiman mahdolliset 
tutkavaikutukset sekä maa-alueita korkeammat 
rakentamiskustannukset. Näiden epävarmuuste-
kijöiden vaikutuksia potentiaalisiin tuulivoima-
alueisiin kartoitettiin vaihe kerrallaan.

3.2 Lintudirektiivin mukaisten natura 
2000 -alueiden karsinta

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet koostu-
vat luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimis-
tön ja kasviston suojelua koskevan direktiivin mu-
kaisista alueista (SCI-alueet) ja luonnonvaraisten 
lintujen suojelua koskevan direktiivin mukaisista 
linnustonsuojelualueista (SPA-alueet). Mahdolli-
suus tuulivoimarakentamiseen Natura-alueella tai 
sen läheisyydessä riippuu niistä luonnonarvoista, 
joiden suojelemiseksi alue on otettu mukaan Na-
tura 2000 -verkostoon. Tuulivoimarakentamisen 
kannalta kriittisiä luontotyyppejä ovat erityisesti 
lintujen elinympäristöt sekä merenalaiset ja me-
renrannan luontotyypit.

Tuulivoimaselvityksen ensimmäisessä vai-
heessa kaikki Natura-alueet luokiteltiin ns. ehkä-
alueiksi riippumatta niistä luonnonarvoista, mitä 
niihin liittyy. Koska arvokkaat linnustoalueet ovat 
tuulivoimarakentamiselle kriittisiä, päätettiin ny-
kytila-analyysin potentiaalisista tuulivoima-alu-
eista karsia ensimmäisenä pois kaikki ne Natu-
ra-alueet, joihin liittyy lintuarvoja (kuva 2). Näitä 
alueita olivat SPA-alueet, sekä ne Natura-alueet, 
joilla elää direktiivin mukaisia lintulajeja. Tässä 
vaiheessa karsiutui laajoja alueita erityisesti meri-
alueilta pois. Muut Natura-alueet päätettiin pitää 
vielä tarkastelussa mukana. 
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Kuva 1: Tuulivoimaselvityksen ensimmäisen vaiheen paikkatietoanalyysin tulokset, kun sekä ei- että ehkä -alueet on rajattu pois ja etäisyys rakennuksiin on 1 km. Alueen pinta-ala on vähintään 1 km².
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Kuva 2. Lintuarvojen perusteella poissuljetut Natura-alueet
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3.3 Potentiaalisten tuulivoima-alueiden 
”myllytys”
Arvokkaiden lintualueiden karsimisen jälkeen ke-
räsimme kyselyn avulla taustatietoa tuulivoima-
alueiden valitsemiselle ja karsimiselle. Kutsuimme 
tätä vaihetta potentiaalisten tuulivoima-alueiden 
myllytykseksi. Kysely oli suunnattu Uudenmaan 
liiton suunnittelija- ja ympäristöryhmälle sekä 
tuulivoiman asiantuntijaryhmälle.

Kysely toteutettiin ns. paikkatietopohjaisena 
kyselynä, jossa oli mahdollista osoittaa kommentit 
suoraan kartalle. Kyselyn karttapohjana käytettiin 
nykytila-analyysin tulosta potentiaalisista tuuli-
voima-alueista, josta oli jo karsittu lintudirektii-
vin mukaiset alueet pois (kuva 3).  Ns. kyllä-alueet 
osoitettiin vihreällä ja ehkä-alueet keltaisella ja 
oranssilla värillä. Keltaiset alueet olivat yhden eh-
kä-tekijän alueita ja oranssit kahden ehkä-tekijän 
alueita. Pyysimme vastaajia merkitsemään kartal-
ta kaikki ne alueet, jotka eivät heidän mielestään 
sovellu tuulivoimarakentamiseen, mutta myös ne 
alueet, jotka voivat soveltua tuulivoimarakentami-
seen. Vastaukset sai antaa myös sähköpostilla. 

Kyselyn kautta saimme 15 kartalle osoitettua 
kommenttia sekä kuusi sähköpostiviestiä. Palaut-
teissa esitettiin yleisiä huomioita tuulivoiman si-
joittamisesta suhteessa mm. asutukseen, liikenne-
väyliin, kulttuuriympäristöihin sekä puolustusvoi-
mien alueisiin. Lisäksi kartalta osoitettiin alueita, 
jotka eivät sovellu tuulivoimarakentamiseen tai 
jonne olisi mahdollista rakentaa yksittäisiä tuuli-
voimaloita. Kyselyssä kartalle osoitetut kohteet on 
esitetty kuvassa 3. 

Vastauksissa ehdotettiin esitettävän tuuli-
voima-alueita alueille, joilla on jo jotain maise-
mavaurioita tai muita häiriötä aiheuttavia toi-
mintoja. Tällaisia alueita voivat olla mm. satamat, 
teollisuusalueet tai liikenneväylien varret. Päätim-
mekin etsiä uusia potentiaalisia tuulivoima-alueita 
siten, että emme huomioineet ohjeissa edellytetty-
jä varoetäisyyksiä mm. tiestöön ja tieväyliin. Muil-
ta osin huomioitiin nykytila-analyysissa käytetyt 

suojaetäisyydet. Tällä tarkastelulla ei kuitenkaan 
löytynyt uusia tuulivoimatuotannolle soveltuvia 
maakunnallisen kokoluokan alueita. Tämän johtui 
siitä, että asutus ja asutukseen jätettävä suojaetäi-
syys yksinään rajaavat suuren osan mantereesta 
tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle, joten mui-
den reunaehtojen poisjättämisellä ei näyttäisi ole-
van ratkaisevaa merkitystä uusien alueiden löytä-
miselle. Paikallisia tuulivoima-alueita esimerkiksi 
tieväylien varsilta tai satama- ja teollisuusalueilta 
voi Uudeltamaalta kuitenkin löytyä. 

Myllytyksen tulosten perusteella päätettiin kar-
sia kaikki kahden ehkä-tekijän alueet pois. Lisäksi 
päätettiin yhdistää kaikki kyllä- ja yhden ehkä-te-
kijän alueet toisiinsa. 

3.4 Potentiaalisten tuulivoima-alueiden 
ryhmittely

Kyllä- ja yhden ehkä-tekijän alueiden yhdistämi-
sen seurauksena saatiin hajanainen joukko eriko-
koisia alueita. Näistä alueista haluttiin muodostaa 
yhtenäisiä ja maakuntatason tarkastelutason ko-
koisia alueita. Alueiden jäsentäminen maakunta-
tasolle toteutettiin ryhmittelemällä alueita toisiin-
sa sekä karsimalla pienemmät alueet pois. 

Alueet ryhmiteltiin toisiinsa etäisyyden pe-
rusteella. Alueiden katsottiin kuuluvan yhteen, 
jos alueiden välinen etäisyys oli 800 metriä tai 
vähemmän. Etäisyyteen perustuvalla ryhmitte-
lyllä pienemmistä alueista saatiin muodostettua 
suurempia kokonaisuuksia. Ryhmittelyn jälkeen 
tarkasteltiin näiden alueiden muodostamia pinta-
aloja. Meri-alueilta karsittiin alle 10 km²:n alueet 
pois. 10 km²:n kokorajaan päädyttiin siitä syystä, 
että tämä kokoluokka vastannee hyvin merialu-
eilla teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoisen 
tuulivoima-alueen alarajaa. Vastaavaa alarajaa on 
käytetty mm. Merenkurkun ja Perämeren tuulivoi-
matuotantoon soveltuvien alueiden selvityksessä.2 
Karsinnan lopputulema on esitetty kuvassa 4. 

2 Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Merenkurkussa ja Perämerellä (2004). Suomen Ympäristö 666. 145 s. Ympäristöministeriö. Helsinki.
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Kuva 3. Nykytila-analyysin potentiaaliset ns. kyllä- ja ehkä-alueet ”myllytettiin” paikkatietokyselyn avulla. Punaiset nuppineulat kuvaavat alueita, joita kyselyssä kommentoitiin. 
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Kuva 4: Alueiden ryhmittelyllä ja karsinnalla jäsennettiin maakunnallisen tarkastelutason tuulivoima-alueita. 
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3.5 Puolustusvoimien ja liikenneviraston 
reunaehtojen huomioiminen

Puolustusvoimat ja liikennevirasto ovat merkittä-
viä toimijoita merialueilla. Tästä syystä pyysimme 
niitä ottamaan kantaa Uudenmaan potentiaali-
siin tuulivoima-alueisiin erityisesti merialueiden 
osalta. Kantaa pyydettiin ryhmittelyn ja karsinnan 
jälkeen syntyneeseen tilanteeseen (kuva 4). 

Tuulivoimarakentaminen voi vaikuttaa puolus-
tusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suori-
tuskykyyn, sekä alueiden käyttöön varuskunta-, 
harjoitus- ja ampuma-alueina. Tuulivoimalat 
voivat aiheuttaa häiriöitä erityisesti meri- ja ilma-
valvonnalle. Tutkiin kohdistuvat häiriöt ilmenevät 
varjostuksina ja heijastuksina, jotka vaikuttavat 
kielteisesti havaintokykyyn. Nämä olivat niitä pe-
rusteluja, joiden vuoksi puolustusvoimat näkivät 
jotkin alueet heidän kannaltaan tuulivoimaraken-
tamiselle soveltumattomiksi.

Myös meriliikenteen osalta haitalliset vaiku-
tukset liittyvät tutkavaikutuksiin, mutta myös 
muihin vesiliikenteen vaatimuksiin esteettömän 
liikenteen varmistamiseksi.  Meriväylien vaati-
mat suojaetäisyyden vaihtelevat väylästä ja alueesta 
riippuen 500 ja 1500 metrin välillä.

Puolustusvoimien ja liikenneviraston epäviral-
listen näkemysten perusteella suurin osa poten-
tiaalisista merialueista karsiutui jatkotarkastelun 
ulkopuolelle. Nämä karsiutuneet alueet on esitetty 
kuvassa 5 harmaalla värillä. 

3.6 Jatkoselvityksiin valittavat alueet

Edellä esitetyn prosessin kautta valittiin alueet, 
joihin kohdistetaan tarkempia aluekohtaisia tuu-
livoimaselvityksiä. Alueita on yhteensä yhdeksän. 
Näistä kaksi sijaitsee merellä ja seitsemän man-
tereella (kuva 6). Selvitysalueiden pinta-alat ovat 
merialueilla yhteensä 149 km² ja maa-alueilla yh-
teensä 117 km². 

Jatkoselvityksiin valittavat alueet ovat Inkoo-
Raaseporin merialue, Porvoon merialue, Pohja 
pohjoinen (Raasepori), Karjaa pohjoinen (Raase-
pori), Kilpilahti (Porvoo), Övre-Rikeby (Loviisa), 
Loviisa-Röjsjö (Loviisa) sekä Lapinjärvi-Loviisa, 
joka pitää sisällään kaksi aluetta kuntien rajoilla. 

Näille alueille laaditaan seuraavat selvitykset:
•	  Teknistaloudellinen tarkastelu
•	  Maisemavaikutusten arviointi
•	  Luontoon ja luonnonympäristöön kohdistuvat 

vaikutukset
•	  Meluvaikutukset
•	  Turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset
•	  Tuulivoimaloiden elinkaaren aikaiset vaiku-

tukset
•	  Alueiden mahdolliset yhteisvaikutukset

Tarkempien selvitysten tavoitteena on tuottaa 
maakuntakaavan ratkaisua varten riittävät tiedot 
selvitysalueista. Mikäli selvitysten kautta todetaan, 
että selvitettävät alueet ovat sekä maakunnallisesti 
merkittäviä että toteuttamiskelpoisia tuulivoima-
alueita, voidaan ne ottaa mukaan Uudenmaan 
4. vaihemaakuntakaavaan ja käsitellä edelleen 
osana kaavaprosessia.
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Kuva 5: Puolustusvoimien ja liikenneviraston näkemysten perusteella karsitut potentiaaliset tuulivoima-alueet.
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Kuva 6. Tarkempiin selvityksiin valitut alueet.
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4. TUULiVoimAn mAAKUnnALLiSET 
oHJAUSKEinoT

Uudenmaan lainvoimaisissa maakuntakaavoissa 
on osoitettu neljä tuulivoima-aluetta, joista yksi 
sijaitsee merellä ja kolme rannikolla. Mantereelle 
ei ole osoitettu tuulivoima-alueita, koska aikai-
semmissa maakuntakaavoissa mantereen potenti-
aalisia tuulivoima-alueita ei ole kartoitettu. Yksi-
kään näistä maakuntakaavojen tuulivoima-alueis-
ta ei ole toteutunut. Tuulivoimahankkeita Uudella-
maalla on ollut useitakin, mutta ne ovat syystä tai 
toisesta jääneet toistaiseksi toteutumatta. 

Yksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa 
tuulivoimalle asetetuista tavoitteista on tuulivoi-
marakentamisen edistäminen ja ohjaaminen Uu-
dellamaalla. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
on tärkeää pohtia maakuntakaavan ohjausvaiku-
tusta, millä keinoin kaavan tavoitteet on mahdol-
lista saavuttaa ja miten kaavan toteuttamista voi-
daan edistää. Tuulivoiman maakunnallinen suora 
ohjausväline on maakuntakaava, jossa osoitetaan 
maakunnallisesti merkittävät tuulivoima-alueet. 
Epäsuoria ohjausvälineitä ovat mm. Uusimaa-oh-
jelma (maakuntaohjelma), lausuntomenettelyt ja 
viranomaisyhteistyö.  Maakunnallisista ohjausvä-
lineistä kerrotaan tarkemmin seuraavissa kappa-
leissa. 

 4.1. maakuntakaava

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja sitä täyden-
tävä asetus asettavat puitteet kaikelle rakentami-
selle, niin myös tuulivoimarakentamiselle. MRL:n 
mukainen alueiden käytön suunnittelujärjestelmä 
muodostuu valtakunnallisista alueidenkäyttöta-
voitteista sekä yleispiirteisistä ja yksityiskohtaisis-
ta kaavoista. Kuva 7 osoittaa miten MRL:n mukai-
nen suunnittelu ohjaa tuulivoimarakentamista. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
(VAT) velvoittavat käsittelemään maakuntakaava-

tasolla laajoja tuulivoima-alueita. VAT:ien mukaan: 
”Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoi-
man hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. 
Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keski-
tetysti useamman voimalan yksiköihin.”3 VAT:it 
peräänkuuluttavat keskitettyjä ratkaisuja tuulivoi-
maloiden hajasijoittamisen sijaan. 

Maakuntakaavassa osoitetaan valtakunnalli-
sesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävää 
maankäyttöä. Maakuntakaavassa ei käsitellä kun-
nan sisäisiä maankäytön kysymyksiä, vaan kunta-
rajoja laajempia alueidenkäytön kysymyksiä, jotka 
vaativat maakuntatason yhteensovittamista. Maa-
kuntakaava tarkentuu kuntien yleis- ja asemakaa-
voissa ja se ohjaa kuntien kaavoitusta sekä viran-
omaisten muuta alueiden käytön suunnittelua.4 

4.1.1 maakunnallinen tuulivoima-alue

Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallisesti 
merkittävät tuulivoima-alueet ja annetaan ohjeita 
näiden alueiden yksityiskohtaisemmalle suunnit-
telulle. Maakunnallisen tuulivoima-alueen rajaa 
ei ole määritelty yksiselitteisesti, vaan maakunnat 
voivat määritellä maakunnallisuuden rajan itse. 
Määrittelyssä tulee huomioida se, että maakun-
nallisuuden raja tulee sovittaa yhteen maakunnan 
erityispiirteiden kanssa, ja raja voi vaihdella myös 
maakunnan sisällä.5

Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamis-
ta koskevan oppaan mukaan maakuntakaavoissa 
edellytetään pääsääntöisesti 8-10 tuulivoimalan 
kokonaisuuksia. YVA-lain mukaista menettelyä 
sovelletaan silloin, kun yksittäisten tuulivoimalai-
tosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai 
kokonaisteho vähintään 30 megawattia. Uuden-
maan tuulivoimaselvityksessä maakunnallisen 
tuulivoima-alueen rajana pidetään 8-10 tuulivoi-

3 Ympäristöministeriö (2009). Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt. Tarkistetut alueidenkäyttötavoitteet. Ympäristöministeriön esite. 20 s.
4  Ympäristöministeriö (2002): Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa. Ympäristöministeriön julkaisusarja. 118 s.
5  Ympäristöministeriö (2012). Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Ympäristöhallinnon ohjeita 4. Rakennetun ympäristön osasto. 94 s.
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Kuva 7: MRL:n mukainen suunnittelu ohjaa tuulivoimarakentamista valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista yksityiskohtaiseen kaavoitukseen asti.

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten 

soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman 
voimalan yksiköihin.

MAAKUNTAKAAVA
Tuulivoimatuotantoon soveltuvan alueen kaavamerkinnän kuvaus ja 

suunnittelumääräys:

merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät merituulipuistojen
sijoituspaikaksi soveltuvat alueet.

merituulipuistojen sijainti ja laajuus sekä toteuttamisedellytykset 
selvitetään ja määritellään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota tuulipuistojen 
ympäristövaikutuksiin, erityisesti maisemavaikutuksiin, sekä sovitettava 

tuulipuistojen sijainnit puolustusvoimien toimintaan. 
(Uudenmaan maakuntakaava)

Yli 8–10 tuulivoimalaa
» maakuntakaava ohjaa
» yleiskaava

Alle 8–10 tuulivoimalaa
» yleiskaava

YKSITYISKOHTAINEN KAAVOITUS

malaa. Tuulivoimaselvityksen kolmannessa vai-
heessa määrittyy tarkemmin maakuntakaavassa 
käsiteltävien tuulivoima-alueiden maakunnalli-
suuden raja ja se, onko maa- ja merialueilla syytä 
käsitellä toisistaan erikokoisia alueita. 

4.1.2 Kaavamerkinnät ja -määräykset

Tuulivoima-alue osoitetaan maakuntakaavassa 
pääsääntöisesti osa-aluemerkinnällä. Osa-alue-
merkintä ei ole aluevarausmerkintä, vaan kaavan 

aluevarausten kanssa päällekkäinen merkintä. 
Osa-aluemerkinnällä osoitetun alueen pääasi-
allinen käyttötarkoitus on muu kuin tuulivoima, 
esimerkiksi aluevarausmerkinnällä M osoitettu 
maa- ja metsätalous. Päällekkäisten aluevaraus- ja 
osa-aluemerkintöjen tavoitteet eivät kuitenkaan 
saa olla ristiriidassa keskenään. Tuulivoima-alu-
een osa-aluemerkintä voidaan osoittaa myös maa-
kuntakaavan ns. valkoiselle alueelle, jonka pääasi-
allista käyttötarkoitusta ei ole maakuntakaavassa 
määritelty. 
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Kaavan osa-alueita kuvaavilla merkinnöillä 
sekä näitä täydentävillä kaavamääräyksillä voi-
daan korostaa erityisominaisuuksien huomi-
oon ottamista maakuntakaavaa toteutettaessa, eli 
tuulivoimamerkinnän kohdalla alueen soveltu-
vuutta tuulivoima-alueeksi. Osa-aluemerkintöjen 
ohjaava vaikutus voi usein olla varsin yleispiirtei-
nen ja jättää paljon tulkinnanvaraa yksityiskohtai-
semmalle kaavoitukselle. Kaavamääräyksellä on 
kuitenkin mahdollista lisätä merkinnän ohjaus-
vaikutusta esimerkiksi asettamalla varsin yksilöi-
tyjä rajoituksia tai reunaehtoja maakuntakaavan 
toteuttamiselle. Tuulivoima-alueen kaavamäärä-
ykseen on mahdollista lisätä esimerkiksi rakenta-
misrajoituksia. 6

Kaavaselostuksessa selvennetään tarkemmin 
sitä, millä tavalla kaavamerkintää on yksityiskoh-

taisemmassa suunnittelussa tulkittava, toteutet-
tava ja otettava huomioon. Kaavaselostus ei ole 
vahvistettava kaava-asiakirja, mutta sillä on tärkeä 
merkitys maakuntakaavan ohjausvälineenä. 

Maakuntakaavassa osoitetut tuulivoima-alueet 
tarkentuvat yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, 
eli kuntien yleis- ja asemakaavoissa. Kaavamää-
räykset määrittelevät miten kaavamerkintöjä tulee 
yksityiskohtaisessa kaavoituksessa tulkita. Kun-
nat voivat yleiskaavoittaa tuulivoimalle myös muita 
kuin maakuntakaavassa osoitettuja tuulivoima-
alueita. Nämä alueet eivät kuitenkaan saa ylittää 
maakunnallisen tuulivoima-alueen rajaa.  Kun-
takaavoituksessa tulee huolehtia myös siitä, että 
yleiskaavassa osoitettu tuulivoima-alue ei ole risti-
riidassa maakuntakaavan kanssa. 

6  Ympäristöministeriö (2012). Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Ympäristöhallinnon ohjeita 7. Rakennetun ympäristön osasto. 80 s.
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4.1.3 maakuntakaavan ohjausvaikutus ja 
toteuttamisen edistäminen

Maakuntakaavan toteuttamista viedään eteenpäin 
hankkeilla, yhteistyöllä ja hyvillä käytännöillä mm. 
kuntien ja muiden viranomaisten kaavoihin ja 
suunnitelmiin annettujen lausuntojen sekä siihen 
liittyvän viranomaisyhteistyön kautta. Vuoropuhe-
lua käydään vilkkaasti myös kuntakaavoittajien ta-
paamisissa ja asiantuntijaryhmissä. Tiivis yhteis-
työ alueen kuntien kanssa onkin Uudenmaan liiton 
keino viestiä maakunnan tavoitteista ja edistää 
niiden toteutumista. 

Lausuntojen ja viranomaisyhteistyön kautta 
voidaan tukea maakunnallisten tuulivoima-aluei-
den lisäksi myös paikallisten tuulivoima-alueiden 
toteuttamista. Uudeltamaalta on haastavaa löy-
tää suuren kokoluokan tuulivoima-alueita, mutta 
pienemmän mittakaavan potentiaalisia tuulivoi-
ma-alueita voi löytyä useitakin. Näiden alueiden 
kaavoittamisesta ja käyttöönotosta vastaavat kun-
nat, ja viranomaisyhteystyöllä näitä voidaan tukea 
myös maakuntatasolla.

Kuntien omilla tavoitteilla sekä suhtautumisel-
la tuulivoimaan on ensisijainen merkitys siihen, 
miten niin maakunnalliset kuin paikallisetkin 
tuulivoima-alueet lähtevät toteutumaan. Tuulivoi-
maselvityksen aikana on tutustuttu Uudenmaan 
kuntien ilmasto- ja energiastrategioihin ja tar-
kasteltu millä tavalla niissä viitataan uusiutuvien 
energialähteiden edistämiseen ja tuulivoimaan. 
Yleisesti voidaan todeta, että kunnat ovat valveutu-
neita ilmastonmuutoksen haasteista ja tavoitteista 
hillitä ilmastonmuutosta. Tavoitteisiin vastataan 
monin eri keinoin. Muutaman kunnan ilmasto- ja 
energiastrategiassa mainitaan tuulivoima ja ta-
voite tuulivoiman lisäämisestä. Ne kunnat, joiden 
strategioissa tuulivoima mainitaan, myös näyttäi-
sivät edistävän tuulivoiman rakentamista omalla 
alueellaan. Mikäli kuntakaavoitus myös tuulivoi-
man osalta etenee, on Uudellemaalle mahdollista 
muodostua pienemmän mittakaavan tuulivoima-
alueita. 

4.2 Uusimaa-ohjelma

Uudenmaan maakunnan strategiset tavoitteet, ke-
hittämisohjelmat sekä vuosittaiset kärkihankkeet 
on koottu yhteen asiakirjaan, joka on nimeltään 
Uusimaa-ohjelma. Uusimaa-ohjelma on maa-

kunnan pitkän aikavälin suunnitelma, joka sisäl-
tää maakunnan vision ja strategian vuoteen 2040 
(maakuntasuunnitelma) sekä kehittämistoimen-
piteiden strategiset valinnat vuosiksi 2014–2017 
(maakuntaohjelma). 

Uusimaa-ohjelmassa on yhdeksi tavoitteek-
si asetettu, että Uusimaa on hiilineutraali vuonna 
2050. Tavoite perustuu kansallisiin ja kansainvä-
lisiin ilmastotavoitteisiin, joissa Suomi on sitou-
tunut tavoittelemaan hiilineutraalia yhteiskuntaa 
vuoteen 2050 mennessä. Uusimaa-ohjelmassa 
todetaan, että toimenpiteet hiilineutraalin yh-
teiskunnan saavuttamiseksi on aloitettava heti, ja 
maakunnassa on tuettava paikallisia toimenpitei-
tä tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteet perustuvat 
Uudenmaan edellytyksiin mm. lisätä aurinkoener-
gian käyttöä ja tuottaa sekä aurinkosähköä että 
-lämpöä. Myös tuulivoiman ja bioenergian tuotan-
nolle on Uudellamaalla hyvät edellytykset ja niillä 
on mahdollista täydentää ja osin korvata nykyistä 
energiajärjestelmää. 

Uusimaa-ohjelmassa on esitetty toimenpitei-
tä, joilla tavoitteisiin voidaan päästä. Alla on kolme 
toimenpidettä, jotka liittyvät tuulivoiman rooliin 
osana hiilineutraalin Uudenmaan tavoitetta.

Toimenpiteet:
1. Laaditaan suunnitelma, jonka pohjalta to-

teutetaan hiilineutraali Uusimaa vuoteen 
2050 mennessä.

2. Tehdään lähienergia ja uusiutuvat energia-
muodot uusmaalaisille houkuttelevaksi ja 
helpoksi.

3. Selvitetään uusiutuvan energian tuotan-
non tekniset, taloudelliset ja ympäristölliset 
edellytykset Uudellamaalla.

Tuulivoimaselvitys toteuttaa erityisesti 3. toimen-
pide-ehdotukseen liittyvää tavoitetta selvittää uu-
siutuvan energian tuotannon edellytyksiä Uudel-
lamaalla. 

Uusimaa-ohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä 
tarkennetaan toimeenpanosuunnitelmassa. Siinä 
määritellään ns. kärkihankkeet, joilla toimenpitei-
den toteuttaminen ja edistäminen konkretisoitu-
vat. Uusimaa-ohjelma ja toimeenpanosuunnitel-
ma voivat edistää myös pienemmän mittakaavan 
tuulivoimahankkeita.
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5. JoHToPääTöKSET JA 
JATKoToimEnPiTEET

Tuulivoimaselvityksen ensimmäisessä vaiheessa 
tarkasteltiin paikkatietoanalyysien avulla mistä on 
mahdollisesti löydettävissä maakunnallisesti mer-
kittäviä tuulivoima-alueita. Analyyseissa todettiin, 
että Uudellamaalla on tuulivoimalle otolliset tuuli-
suusolosuhteet pitkän rannikon ja laajan merialu-
een vuoksi, mutta tuulivoimalle soveltuvia alueita 
rajoittavat monet tekijät. Suurimmat estevaiku-
tukset aiheuttavat merellä luontoarvot ja tutkavai-
kutukset, mantereella asutus. Tuulivoimaselvityk-
sen toisessa vaiheessa näitä alueita on tarkennettu 
vuorovaikutuksen ja sidosryhmäyhteistyön kautta. 

Uudeltamaalta on tunnistettu yhdeksän aluet-
ta, joille voidaan kohdistaa tarkempia selvityksiä 

tuulivoimaselvityksen kolmannessa vaiheessa. 
Tarkemmissa selvityksissä tehdään mm. teknis-
taloudellisia tarkasteluja, arvioidaan vaikutuk-
sia maisemaan, luontoon ja luonnonympäris-
töön, sekä tuulivoimaloiden elinkaaren aikana 
aiheuttamia vaikutuksia. Tarkemmat selvityk-
set valmistuvat syksyn 2014 aikana siten, että jos 
alueet todetaan maakunnallisesti merkittäviksi ja 
toteuttamiskelpoisiksi, on ne mahdollista ottaa 
mukaan Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan 
kaavaluonnokseen. Kaavaluonnos asetetaan näh-
täville vuoden 2015 alussa. 
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