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Alkusanat 

Miten tuottaa sähköä niin, että Suomi pääse hiilineutraaliustavoitteeseensa viimeistään vuonna 2035? Yksi 
tapa on tuottaa enemmän sähköä tuulivoimalla. Tuulivoima kun on elinkaaripäästöiltään vähähiilinen ja te-
hokas tapa tuottaa sähköä. Kehittyvän teknologian ansiosta tuulivoimaa voidaan rakentaa kannattavasti yhä 
laajemmille alueille. Vaikka tällä hetkellä Keski-Suomeen on rakennettu tai juuri rakenteilla vielä varsin vä-
hän tuulivoimaloita on uusia voimaloita sen sijaan suunnitteilla useita satoja. 

Keski-Suomen tuulivoimahankkeet ovat keskittyneet pääosin Suomenselän alueelle ja pohjoiseen Keski-
Suomeen. Päijänteen lähiympäristöön on suunnitteilla muutama hanke. Hankkeita on pyritty sijoittamaan 
alueille, joissa vakituista ja vapaa-ajan asutusta on mahdollisimman vähän. Tästä huolimatta valtaosa suun-
nitelluista hankkeista aiheuttaa vastustusta lähialueen asukkaissa ja vapaa-ajan mökkiläisissä. Tässä rapor-
tissa kuvataan, millaisia rajoitteita tuulivoiman sijoittumiseen tietyille alueille on. Koska tuulivoima herättää 
voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan tarvitaan avointa keskustelua niin tuulivoiman hyödyistä kuin hai-
toista. Tämä on erityisen tärkeää kaavaratkaisuja tehdessä. Ratkaisujen on syytä perustua riittäviin selvityk-
siin tuulivoiman mahdollisesti aiheuttamista haitoista. Tässä raportissa kuvataan myös eri lakien vaikutusta 
tuulivoimaloiden sijoittumiseen. Raporttiin on koottu lisäksi oikeuden ratkaisuja, joilla on ollut merkitystä tuu-
livoimahankkeisiin. 

Johtaja Kari Lehtinen 
Keski-Suomen ELY-keskus 
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1 Johdanto 

Uusiutuvana energiamuotona tuulivoimarakentaminen lisääntyy ympäri Suomea vastauksena ilmaston läm-
penemisen hidastamiseen ja Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen. Aiemmin tuulivoimahankkeet sijoittuivat 
tuulisemmalle rannikkoalueelle, mutta voimaloiden korkeuden kasvun myötä myös sisämaassa päästään 
nyt kannattavasti hyödyntämään tuulivoimaa energiantuotantotapana. Tuulivoima on myös muuttunut alku-
aikojen tuetusta energiamuodosta markkinavetoiseksi, joka on kasvattanut tuulivoimahankkeiden kokoluok-
kaa.  

Tuulivoimarakentaminen vaikuttaa voimaloiden suuren koon takia myös laajasti ympäristöönsä, joten hank-
keet tulee suunnitella huolellisesti. Voimaloiden ja niihin liittyvän infrastruktuurin rakentamisen vaikutukset 
mm. luontoon, lajistoon, maisemaan sekä ympäröivään asutukseen tulee selvittää luotettavasti ja kattavasti. 
Erilaisten selvitysten tarkoituksena on ohjata hankealueen suunnittelua ja voimaloiden sijoittelua niin, ettei 
tuulivoimarakentaminen vahingoita alueen arvokkaita ominaispiirteitä. Usein voimaloiden määrää ja sijoitte-
lua muokataan selvitysten ja asiantuntijalausuntojen perusteella useita kertoja, jotta löydetään paras mah-
dollinen tapa sijoittaa tuulivoimaa alueelle. Joskus muutoksia suunnitelmiin tehdään vielä nähtävillä olleesta 
kaavasta saatujen lausuntojen perusteella, mutta suurin osa muutoksista tehdään hankkeen suunnitteluvai-
heessa, ennen kaavaluonnoksen ja -selostuksen esillepanoa. 

Keski-Suomessa tuulivoimahankkeet ovat lisääntyneet viime vuosina nopeasti, ja vuonna 2020 Keski-
Suomi sijoittui käynnissä olevien hankkeiden lukumäärässä jo viidenneksi suurimmaksi maakunnaksi (Suo-
men tuulivoimayhdistys 2021). Keski-Suomessa on tämän työn kirjoitushetkellä yhdeksän hyväksyttyä tuuli-
voimayleiskaavaa, joista kolmen tuulipuiston rakentaminen on alkanut. Näiden lisäksi suunnitteilla on jo 
kymmenkunta muuta tuulipuistoa, ja uusia hankkeita tulee lisää jatkuvasti. Toiminnassa on tällä hetkellä 
yksi kuuden voimalan tuulipuisto Luhangan Latamäellä. Tuulivoimatuotanto Keski-Suomessa on siis vasta 
kehittymässä täyteen potentiaaliinsa. Tämän takia varmaa tietoa vaikutuksista maakunnan ominaisille 
luonto- ym. arvoille ei myöskään vielä ole. Tuulivoiman rakentamisen lisääntyessä erilaiset vaikutukset alka-
vat konkretisoitua. Siihen asti toimintalinjoja maakunnan tuulivoimahankkeissa haetaan muualla Suomessa 
toteutuneiden hankkeiden tietojen sekä asiantuntijoiden arviointien perusteella. 

Hankkeiden lisääntyminen ja kasvaminen Keski-Suomessa on luonnollisesti lisännyt myös tuulivoimahank-
keisiin liittyvää viranomaistyötä. Teollisen kokoluokan tuulivoimahankkeiden kaavoitus- ja lupamenettelyt 
sekä hankkeiden ympäristövaikutusten arvioiminen ovat laajoja kokonaisuuksia, joissa esimerkiksi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) viranomaisilla ja kuntien kaavoittajilla on tärkeä rooli. 
Apuvälineeksi laajan kokonaisuuden hallintaan on Keski-Suomen ELY-keskuksessa tuotettu viranomaisille 
ja kaavoittajille tämä selvitys, joka kokoaa yhteen Keski-Suomen tuulivoimarakentamisen suunnitteluun vai-
kuttavan lainsäädännön ja muun toiminnan ohjauksen. Selvityksen sisältö on koottu Keski-Suomen ELY-
keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen asiantuntijoiden avustuksella. 

Tämän selvityksen tarkoitus on auttaa hahmottamaan teollisen kokoluokan tuulivoimahankkeiden kokonai-
suutta ja siihen liittyviä lainsäädännöstä ja muista ohjeista tulevia rajoitteita, sekä löytämään niiden perus-
teella tuulivoimahankkeille parhaiten soveltuvat alueet maakunnasta. Selvityksessä käydään läpi tärkeim-
mät huomioitavat asiat tuulivoimahankkeen kaavoitukseen, ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, me-
luun, maisemaan, luontoon ja lajistoon, turvallisuuteen, sähkö- ja viestintäverkkoihin sekä useiden hankkei-
den yhteisvaikutuksiin liittyen. Tehty selvitys on kohdennettu Keski-Suomeen, joten siinä ei käsitellä sellai-
sia tuulivoimaan liittyviä lakeja tai lainkohtia, jotka eivät tällä hetkellä ole oleellisia Keski-Suomen alueella. 
Näin on pyritty kokoamaan mahdollisimman hyvin Keski-Suomen tuulivoimahankkeiden suunnittelua palve-
leva kokonaisuus.  
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Selvityksen liitteeseen 5 on lisäksi koottu oikeustapauskatsaus oleellisimmista Keski-Suomen tuulivoimara-
kentamiseen liittyvistä oikeustapauksista. Katsauksen tarkoitus on antaa kuvaa tuulivoimarakentamisessa 
osallisissa huolta herättävistä aihealueista, ja eri oikeusasteiden niihin ottamasta kannasta. Oikeustapaus-
katsauksen on koonnut Keski-Suomen ELY-keskuksessa ympäristölakimiesharjoittelijana toiminut Anni 
Kuoppamaa kesällä 2021. 

Selvitys on toteutettu ympäristöministeriön Keski-Suomen ELY-keskukselle myöntämällä tuulivoimarakenta-
misen edistämisen lisäresurssilla. Määrärahan avulla on toteutettu selvityksen lisäksi myös kaksi muuta tuu-
livoimarakentamisen edistämiseen tähtäävää tuotosta: tuulivoiman yleisopas sekä Keski-Suomen maakot-
kaselvitys. Tuulivoiman yleisopas on kuntalaisille suunnattu yleisemmällä tasolla tuulivoimasta kertova 
opas, jonka tarkoituksena on lisätä kuntalaisten tietoisuutta tuulivoimasta ja sen vaikutuksista maakun-
nassa. Keski-Suomen maakotkaselvitys on Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen liiton yhtei-
senä projektina rahoitettu työ, jonka tarkoituksena on tarjota uusia menetelmiä maakotkan huomioimiseksi 
Keski-Suomen tuulivoimarakentamisen ohjauksessa. Maakotkaselvitys tilattiin Jyväskylän yliopistosta, ja se 
valmistui keväällä 2021. Selvityksen tuottama aineisto toimii apuvälineenä ELY-keskuksen asiantuntija-
työssä tuulivoimahankkeiden ohjaamisessa maakotkaan liittyvillä alueilla. Keski-Suomen liitossa aineistoa 
hyödynnetään maakuntakaavauudistuksen valmistelussa tuulivoimalle soveltuvien alueiden hahmottami-
sessa maakunnasta. Selvityksen julkinen osa on ladattavissa Keski-Suomen liiton sivuilta 
(https://keskisuomi.fi/alueiden-kaytto-ja-saavutettavuus/maakuntakaavoitus/maakuntakaava-2040/). 

Tässä selvityksessä erilaisia tuulivoimaan liittyviä lupamenettelyitä ei ole avattu kovin yksityiskohtaisesti, 
vaan painopiste on ollut tuulivoimahankkeessa yleisesti huomioon otettavien lakien, määräysten ja ohjeis-
tusten esille nostamisessa. Tuulivoiman tuotantoon liittyvissä lupa-asioissa neuvoja ja ohjeita valtakunnalli-
sesti antaa kesästä 2021 alkaen toiminut uusiutuvan energian lupaneuvonta, jonka yhteyspisteviranomai-
sena toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (Ympäristöhallinto 2021a). Yhteyspisteviranomaisen perustami-
nen on osa EU:n uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä koskevan direktiivin 
(2018/2001, ns. RED II -direktiivi) kansallista toimeenpanoa (Ympäristöhallinto 2021a). Direktiivi on toi-
meenpantu kansallisesti myös 30.6.2021 voimaan astuneella lailla uusiutuvan energian tuotantolaitosten 
lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020). Direktiiviin ja sitä toimeenpa-
nevaan lakiin pohjautuu myös menettelykäsikirja uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja 
muista hallinnollisista menettelyistä. Menettelykirjasta löytyy tarkempaa tietoa ja ohjeistusta myös tuulivoi-
mahankkeessa vaadituista luvista ja ilmoituksista sekä tarvittavien hakemusten valmistelusta. Lupaneuvon-
nan yhteystiedot ja menettelykäsikirja löytyvät Ympäristöhallinnon verkkopalvelun sivuilta 
(https://www.ymparisto.fi/uusiutuvanenergianlupaneuvonta). 

https://keskisuomi.fi/alueiden-kaytto-ja-saavutettavuus/maakuntakaavoitus/maakuntakaava-2040/
https://www.ymparisto.fi/uusiutuvanenergianlupaneuvonta
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2 Kaavoitus 

Tuulivoimalan sijoittamisen ja rakentamisen maankäytölliset edellytykset selvitetään maankäyttö- ja raken-
nuslain (MRL) mukaisessa kaavoitusmenettelyssä. Kaavan tulee perustua sen merkittävät vaikutukset ar-
vioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §), joten kaavoitusmenette-
lyssä on selvitettävä kaikki tuulivoimahankkeen merkittävät vaikutukset. Kaavoituksessa on otettava huomi-
oon myös ympäristökysymykset, sillä kaavojen sisältövaatimukset edellyttävät luonnonarvojen ja maiseman 
vaalimista. Kaavoitusmenettelyyn kuuluu keskeisenä osana myös osallistuminen ja vuorovaikutus. Maan-
käyttö- ja rakennuslain tavoitteena on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun sekä 
avoin tiedottaminen käsiteltävistä asioista (MRL 1 §). Kaavoitusmenettely tuleekin järjestää niin, että osalli-
silla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti 
tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 §). Tämän lisäksi viranomaiset voivat osallistua kaavoitusme-
nettelyyn myös MRL 66 §:n mukaisen viranomaisneuvottelun sekä kaavaluonnoksesta ja -selostuksesta 
annettavien lausuntojen kautta.  

Yleiskaavan sisältövaatimusten mukaisesti yleiskaavaa laadittaessa on otetta huomioon mm. ympäristöhait-
tojen vähentäminen ja maisema- ja luontoarvojen vaaliminen (MRL 39 §). Näistä asioista säädetään tar-
kemmin erityislainsäädännössä, kuten ympäristönsuojelulaissa (527/2014, jäljempänä YSL) sekä luonnon-
suojelulaissa (1096/1996, jäljempänä LSL). Esimerkkinä erityislainsäädännöstä, joka vaikuttaa tuulivoima-
hankkeen kaavoitukseen, ovat Natura 2000 -alueiden suojeluperusteet (LSL 68 §). Kaavoituksella ei myös-
kään voida ratkaista tarvetta ympäristövaikutusten arviointimenettelylle, vaan se ratkeaa lain ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä (252/2017, jäljempänä YVAL tai YVA-laki) kriteerien mukaisesti. YVA-
menettelyn tulokset on huomioitava kaavoitusprosessissa. 

Lainsäädäntö 
Tuulivoimahankkeen kaavoittamisesta ja tuulivoimaloiden rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja raken-
nuslaissa. MRL sisältää säännökset kaavojen laadinnasta, kaavoitusmenettelystä sekä rakentamisen lu-
vista. MRL:n lisäksi kaavoituksessa on otettava huomioon myös muiden lakien ohjausvaikutus siten kuin 
MRL:ssa säädetään. Kaavoituksessa on otettava huomioon esimerkiksi luonnonsuojelulain, ympäristönsuo-
jelulain ja vesilain säännökset. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, jäljempänä MRL) mukainen alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmä, joka koostuu erilaisista kaavatasoista: alueiden käyttöä ja aluerakennetta koskevat 
valtakunnalliset tavoitteet hyväksytään valtioneuvostossa, yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä 
maakunnassa sisältyy maakuntakaavaan, kunnan alueiden käytön pääpiirteet osoitetaan yleiskaavassa, ja 
kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen osoitetaan asemakaavassa (MRL 4 §). Eri kaava-
tasot ohjaavat myös tuulivoimarakentamista omilla tavoillaan. Kaavan mukainen rakentaminen tutkitaan ra-
kennuslupamenettelyssä. Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää myös tuulivoimarakentamista koskevia eri-
tyisiä säännöksiä, jotka mm. mahdollistavat tietyin edellytyksin yleiskaavan käytön suoraan tuulivoimalan 
rakentamisluvan perusteena (MRL 77 a-c §).  
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Alueidenkäytön ohjausjärjestelmä 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien 
asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä viranomaisten toiminnassa (YM 
2018). Tavoitteissa tiedostetaan uusiutuvan energiantuotannon kasvatuksen tarve, jonka osana tulee va-
rautua myös tuulivoimapotentiaalin kasvattamiseen (VAT 2017). VAT:ien mukaan tuulivoimarakentaminen 
tulee sovittaa ympäröivään maankäyttöön ja sen aiheuttamat haitalliset vaikutukset tulee ottaa huomioon 
asianmukaisesti. Tuulivoimalat tulisi myös sijoittaa keskitetysti suuriin yksiköihin, jotta tuulivoimasta aiheutu-
vat haitalliset vaikutukset voidaan minimoida ja teknistaloudellista toteutettavuutta parantaa (VAT 2017). 
Suorien tuulivoimaan liittyvien tavoitteiden lisäksi tavoitteet maisemaan, luonnonarvoihin ja kulttuuriperin-
töön sekä turvallisuuteen liittyen samoin kuin muut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huo-
mioon tuulivoimarakentamisessakin. 

Maakuntakaava laaditaan ohjaamaan alueiden käytön suunnittelua maakunnassa, ja kaavassa esitetään 
alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tar-
peellisia alueita (MRL 25 §) Maakuntakaavassa osoitetaan valtakunnallisia, maakunnallisia ja alueellisia 
alueidenkäyttötarpeita, ja se voidaan laatia myös osa-alueittain tai vaihemaakuntakaavana koskien tiettyjä 
alueidenkäyttömuotoja. Maakuntakaava ohjaa siten myös tuulivoimarakentamisen kokonaisuutta maakun-
nassa. Maakuntakaavassa osoitetaan soveltuvia alueita seudullisesti merkittäville tuulivoimahankkeille. 
Seudullisesti merkittäväksi tuulivoimahankkeeksi luetaan Keski-Suomessa vähintään kymmenen voimalan 
hanke (Keski-Suomen liitto 2017a). Maakuntakaavassa huomioon otettavat muiden lakien säännökset oh-
jaavat myös soveltuvien tuulivoima-alueiden osoittamista. Tuulivoima-alueiden valinta maakuntakaavassa 
perustuu kuitenkin vain alustaviin selvityksiin soveltuvuudesta, ja lopulliset tuulivoima-alueet voivat kunta-
kaavan tarkemmissa selvityksissä muuttua maakuntakaavassa osoitetuista. Maakuntakaavassa osoitetaan 
tuulivoima-alueiden lisäksi myös tuulivoimaloiden voimajohdot, jos niiden linjaus on tiedossa (YM 2016a). 
Maakuntakaava toimii ohjeena yksityiskohtaisempia kaavoja (yleiskaava ja asemakaava) laadittaessa. Tuu-
livoima-aluetta ei siis voi kaavoittaa yksityiskohtaisemmassa kaavassa vastoin maakuntakaavaa.  

Tuulivoimarakentamista varten on lähtökohtaisesti laadittava yleiskaava. Yleiskaavan tarkoitus on ohjata 
yleispiirteisesti kunnan maankäyttöä ja yhteensovittaa toimintoja, ja se voidaan myös laatia ohjaamaan ra-
kentamista määrätyllä alueella (MRL 35 §). Tuulivoima-alueen yleiskaavan laadinnassa tulee ottaa huomi-
oon maakuntakaavan ohjausvaikutus, joten esimerkiksi suurten tuulivoimahankkeiden sijoituksen tulisi pe-
rustua maakuntakaavassa niille osoitetuille alueille. Tuulivoima-alueen yleiskaavaa laadittaessa on selvitet-
tävä toiminnan ympäristövaikutukset mm. maankäyttöön, maisemaan, luontoon, kulttuuriympäristöön, me-
luun, terveyteen ja turvallisuuteen. 

MRL 77 a §:n mukaan yleiskaavaa voidaan tietyin edellytyksin käyttää tuulivoimalan rakennusluvan perus-
teella. Tällaisessa tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavassa yleiskaavassa tulee aina olla erityinen mää-
räys kaavan käyttämisestä rakennuslupien myöntämisen perusteena, ja kaavassa on huomioitava yleiskaa-
van yleisten sisältövaatimusten (MRL 39 §) lisäksi MRL 77 b §:n mukaiset erityiset sisältövaatimukset. MRL  
77 c §:ssä säädetään lisäksi tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan laatimiskustannusten laskuttami-
sesta. Myös MRL 77 a §:n mukaisessa yleiskaavassa on huomioitava maakuntakaavan ohjausvaikutus, ku-
ten tavallistakin yleiskaavaa laadittaessa. 

Tuulivoimarakentamista varten on laadittava asemakaava, silloin kun tuulivoimarakentamisen ja muun 
maankäytön yhteensovittaminen sitä edellyttää. Esimerkiksi taajamien läheisyydessä tuulivoimarakentami-
nen tulee määritellä tarkasti suhteessa muuhun maankäyttöön, ja vaikutukset edellyttävät tarkkaa sijainnin 
ohjausta. Asemakaava laaditaan alueidenkäytön yksityiskohtaiseksi järjestämiseksi ja rakentamiseksi, ja 
asemakaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten (MRL 50 §). Tuulivoimahankkeen ase-
makaavassa huomiota on kiinnitettävä erityisesti kysymyksiin, jotka liittyvät meluun, turvallisuuteen, maise-
maan ja kaupunkikuvaan sekä virkistyskäyttöön. 
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Ranta-alueita koskevat erityiset säännökset 

Vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai 
rakennusluvan perusteena käytettävää oikeusvaikutteista yleiskaavaa (MRL 72 §).  Tämän takia myös tuuli-
voimaloiden rakentaminen ranta-alueelle vaatii, että rakentamisen sijoittelu suunnitellaan asemakaavalla tai 
tuulivoimarakentamista ohjaavalla yleiskaavalla. Jos suunnittelu ei tapahdu edellä mainituilla tavoilla, vaatii 
tuulivoimalan rakentaminen ranta-alueelle poikkeuksen hakemista MRL 72 §:n suunnittelutarpeesta. 

Poikkeaminen 

Maankäyttö- ja rakennuslain yleisen tavoitteen mukaan ensisijainen väline alueiden käytön ohjaukseen ja 
rakentamisen sijoittumiskysymyksien ratkaisuun on kaavoitus. Lakiin on kuitenkin sisällytetty poikkeamis-
menettely, joka mahdollistaa yksittäistapauksissa jouston esimerkiksi kaavassa annetuista määräyksistä. 
MRL 171 §:n mukaisesti kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeuksen rakentamista tai 
toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai rajoituksesta. Tällaisen poikkeamisen 
myöntäminen voi olla mahdollista tuulivoimahankkeessa esimerkiksi voimalamallien suhteessa vähäisten 
muutosten takia. Kaavan hyväksymisen ja rakentamisen aloittamisen välillä tekniikka on voinut kehittyä si-
ten että kaavassa hyväksytyt voimalamallit ovat jo vanhentuneita. Poikkeamispäätökseen voidaan sisällyt-
tää myös tarpeellisia ehtoja ja määräyksiä (MRL 174 §). Tällaisia ehtoja voi olla esim. tuulivoimaloiden suu-
rin sallittu kokonaiskorkeus ja lukumäärä (YM 2016a). 

Suunnittelutarveratkaisu 

Suunnittelutarvealueelle sijoittuvia pienempiä tuulivoimahankkeita voidaan joissain tilanteissa toteuttaa 
myös suunnittelutarveratkaisulla. Suunnittelutarvealue on alue, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttä-
miseksi on syytä ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen tai va-
paa-alueiden järjestämiseen (MRL 16.1 §). Suunnittelutarvealueella rakentaminen perustuu pääsääntöisesti 
asemakaavaan, mutta riippuen hankkeen sijainnista ja laadusta, se voi perustua myös suunnittelutarverat-
kaisuun. Suunnittelutarveratkaisussa rakentamista arvioidaan tavanomaista rakennuslupamenettelyä laa-
jemmin yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan alueidenkäytön näkökulmasta. 

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristö-
vaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa (MRL 16.2 
§). Tuulivoimarakentaminen lukeutuu yleensä tällaiseen rakentamiseen ympäristövaikutustensa takia.  

Tuulivoimala voidaan toteuttaa suunnittelutarveratkaisulla, mikäli alueen ja sen ympäristön käyttö ja ympä-
ristöarvot eivät aseta rajoituksia tuulivoimarakentamiselle, eikä tuulivoimarakentamisen ja muun alueiden-
käytön välillä ole merkittävää yhteensovittamisen tarvetta (YM 2016a). 

Rakentaminen 

Kaavan tai suunnittelutarveratkaisun mukainen tuulivoimalan rakentaminen edellyttää rakennuslupaa (MRL 
125 §). Rakennuslupa on myönnettävä, jos rakentaminen täyttää asemakaava-alueella MRL 135 §:n tai 
asemakaava-alueen ulkopuolella MRL 136 §:n mukaiset edellytykset. MRL 141 §:n nojalla voidaan antaa 
tarkentavia määräyksiä. Tuulivoimaloiden tapauksessa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tietoa rakennuspai-
kasta sekä käytettävästä voimalamallista. Rakennuslupapäätöksen muutoksenhausta säädetään myös 
maankäyttö- ja rakennuslaissa. 
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Kansallinen turvallisuus 

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan, väes-
tönsuojelun sekä huoltovarmuuden edellyttämät kehitystarpeet ja varmistettava, ettei niistä vastaavien taho-
jen toimintamahdollisuuksia heikennetä (MRL 4a §). Tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityisiin 
sisältövaatimuksiin kuuluvaa suunnitellun tuulivoimarakentamisen sopeutumista ympäristöön (MRL 77b.1 § 
kohta 2) on arvioitava myös puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaamisen kannalta (YM 2016a). 

MRL uudistus 

Tämän selvityksen kirjoitusvaiheessa ympäristöministeriö valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain koko-
naisuudistusta. Tuulivoimarakentamiseen vaikuttavia muutoksia lakiuudistuksessa ovat näillä näkymin aina-
kin maakuntakaavan asemaan liittyvät muutokset sekä ilmastovaikutusten arvioinnin lisääminen (SYKE 
2021).  

Lisätietoa MRL:n uudistuksesta ja sen etenemisestä löytyy osoitteesta: https://mrluudistus.fi/. 

Luonnonsuojelulaki 

Luonnonsuojelulaki tulee sovellettavaksi MRL:n mukaisissa kaava- ja lupa-asioissa (YM 2016a). Maakunta-
kaavan laatimisessa on käytettävä ohjeena LSL 7 §:ssä ja LSL 77 §:ssä tarkoitettujen luonnonsuojeluohjel-
mia ja -päätöksiä (MRL 28 §). Kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on noudatettava MRL:n pykälien 
lisäksi luonnonsuojelulain 10 luvun säännöksiä, ja lupa-asiaa ratkaistaessa ja muuta viranomaispäätöstä 
tehtäessä on noudatettava luonnonsuojelulaissa säädettyä (MRL 197 §). Kaikkien kaavamuotojen sisältö-
vaatimukset edellyttävät lisäksi luonnonarvojen ja maiseman vaalimista (YM 2016a). 

Luonto- ja lajisuojelu 

Tuulivoimahankkeen kaavaa suunnitellessa on otettava huomioon luonto- ja lajisuojelu. Luonnonsuojelulain 
säännökset luontotyyppien suojelusta ja lajisuojelusta voivat esimerkiksi vaikuttaa tuulivoimahankkeen tai 
sen voimaloiden sijoittumiseen, jos suunnitellulla hankealueella esiintyy suojeltuja ja rauhoitettuja luonto-
tyyppejä tai lajeja. Hankkeet voivat joskus myös vaatia poikkeusluvan hakemista luontotyyppien suojelusta 
tai rauhoitussäännöksistä ja lajien suojelusta. Luontotyyppien ja lajien suojelusäännöksiä käsitellään tar-
kemmin luvussa Luonto ja lajisto. 

Natura 2000 -verkosto 

Luonnonsuojelulain 10 luku sisältää Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkostoa koskevia erityissäännöksiä, 
joita tulee noudattaa kaavoituksessa. Natura 2000- alueiden suojeluperusteet on otettava huomioon kaa-
voja laadittaessa (LSL 68 §). Säännökset voivat vaikuttaa myös tuulivoimahankkeen suunnitteluun Natura-
alueella tai sen läheisyydessä. Hankkeelle on tehtävä vaikutusten arviointi (Natura-arviointi), jos se tulee 
todennäköisesti merkittävästi heikentämään verkostoon sisällytetyn alueen suojelun perusteena olevia luon-
nonarvoja (LSL 65 §). Hanketta ei saa toteuttaa, jos arviointi toteaa hankkeen tulevan merkittävästi heiken-
tämään alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja (LSL 66 §). Natura 2000 -verkoston alueelle tai 
niiden läheisyyteen sijoittuvissa tuulivoimahankkeissa on selvitettävä luonnonsuojelun vaikutus hankkeen 
etenemiseen Natura-arvioinnin avulla. Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita ja suojeluperusteita käsitel-
lään tarkemmin luvussa Luonto ja lajisto. 

https://mrluudistus.fi/
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Ympäristönsuojelulaki 

Ympäristönsuojelulaki tulee sovellettavaksi tuulivoimahankkeen suunnittelussa, jos tuulivoimatoimintaa var-
ten on haettava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa (YSL 27 §). Rakennuslupa-asian ratkaise-
mista voidaan lykätä, kunnes ympäristölupa-asia on ratkaistu, jos se rakennuksen käyttömahdollisuudet tai 
aiotun toiminnan ympäristövaikutukset huomioon ottaen on perusteltua (MRL 134 §). 

Lähtökohtaisesti tuulivoimalan toiminnalle ei tarvita ympäristölupaa. Toiminnasta aiheutuvat haitalliset melu- 
ja välkevaikutukset voivat kuitenkin edellyttää lupaa tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi annetta-
vaa määräystä (YSL 180 §), jos toiminnasta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa 
(26/1920, jäljempänä NaapL tai naapuruussuhdelaki) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (YM 2016a). 

Vesilaki 

Tuulivoimarakentaminen maa-alueelle voi edellyttää vesilain (587/2011, jäljempänä VL) mukaista lupaa, jos 
rakentamisella on vaikutuksia vesistöön. Luvanvaraiset vesitaloushankkeet löytyvät vesilain luvusta 3. Vesi-
lain mukaisena lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto (VL 1 luku 7.1 §). Vesilain mukaista lupa-asiaa 
ratkaistaessa on otettava huomioon asemakaava, sekä mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään 
maakuntakaavan ja yleiskaavan oikeusvaikutuksista (VL 3 luku 5.1 §). Lupa-asiaa ratkaistaessa on myös 
katsottava, ettei lupa merkittävästi vaikeuta kaavan laatimista (VL 3 luku 5.2 §). Käytännössä lupaharkinta 
perustuu intressivertailuun: rakentamisesta saatavan hyödyn on oltava siitä johtuvaan haittaan tai vahin-
koon verrattuna huomattava, jotta lupa voidaan myöntää (Motiva 2021).  

Vesilailla suojeltujen vesiluontotyyppien luonnontilan vaarantaminen on myös kiellettyä (VL 2 luku 11 §). 
Aluehallintovirasto voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen kiellosta, jos vesiluontotyypin suojelu ei 
huomattavasti vaarannu. 

Muu ohjaus 
Tuulivoimahankkeen kaavoittamista ohjaavat myös erilaiset ohjeistukset. Tällaista ohjeistusta on esimer-
kiksi suositus tuulivoimarakentamisen etäisyydestä asutukseen sekä ympäristöministeriön opas tuulivoima-
rakentamisen suunnitteluun. 

Suositus tuulivoimarakentamisen etäisyydestä asutukseen 

Tuulivoimarakentamisen etäisyydestä asutukseen ei ole säädetty lailla, mutta suosituksia etäisyyteen voi-
daan antaa. Pelastusviranomaisten kumppanuusverkosto on antanut suosituksen etäisyydestä asutukseen. 
Suosituksen mukaan yli 1 MW:n tuulivoimaloilla etäisyys asutukseen ja vaarallisten aineiden laitoksiin ja 
varastointiin tulisi olla 600 m, jos arvioinnin perusteella ei ole muuta vaatimusta. Suositus otetaan usein 
huomioon tuulivoimarakentamisessa. Kunnat voivat myös päättää oman kuntansa alueella vaadittavasta 
tuulivoimaloiden vähimmäis- tai suojaetäisyydestä asutukseen. Koska kunnilla on kaavoitusvastuu alueel-
laan, heidän päätöksensä voi vaikuttaa tuulivoiman kaavoitukseen. Lupaharkintaan kunnan periaatepäätös 
ei kuitenkaan vaikuta. 
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Ympäristöministeriön opas tuulivoimarakentamisen suunnitteluun 

Ympäristöministeriö päivitti vuonna 2016 tuulivoimarakentamisen suunnittelun oppaan (Ympäristöhallinnon 
ohjeita 5|2016). Opas käsittelee tuulivoimarakentamiseen liittyvän lainsäädännön soveltamista sekä tuulivoi-
marakentamisen vaikutuksia ja vaikutusten arviointia (YM 2016a). Tuulivoimahankkeen kaavoituksen kes-
keinen rooli näkyy selkeästi oppaassa, vaikka siinä käsitellään tuulivoimarakentamisen suunnittelua koko-
naisvaltaisesti myös muiden aihealueiden näkökulmasta. Oppaan tarkoituksena onkin auttaa löytämään 
tuulivoimarakentamiselle parhaiten soveltuvat alueet eri toimintojen yhteensovittamisen kautta (YM 2016a).  

Julkaisu "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" löytyy osoitteesta: https://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Kaavoitusasiat Keski-Suomen tuulivoimarakentamisessa 
Keski-Suomen tällä hetkellä voimassa olevan vuoden 2017 maakuntakaavan kaavamääräyksissä on suun-
nittelumääräys tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon ra-
kentamisen vaikutukset asutukseen, liikenneväyliin, maisemaa, kulttuuriperintöön, luontoon ja maa-ai-
neshuoltoon. Aluetta suunniteltaessa tulee turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityi-
sesti huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten lentoliikenteen aiheuttamat rajoitteet sekä tutkajärjes-
telmistä ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet (Keski-Suomen liitto 2017b). 

Nykyinen Keski-Suomen maakuntakaava on tuulivoiman ohjausvaikutukseltaan vanhentunut (Keski-Suo-
men liitto 2020), sillä maakuntakaavassa on osoitettu vain kaksi seudullisesti merkittäville tuulivoimahank-
keille soveltuvaa aluetta. Keski-Suomen liitto on tämän julkaisun kirjoittamishetkellä päivittämässä maakun-
takaavaa, ja yhtenä päivityskohteena ovat tuulivoimaa koskevat merkinnät. Maakuntakaavan 2040 tavoit-
teena on osoittaa maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät tuulivoiman tuotantoon parhaiten soveltuvat 
alueet (Keski-Suomen liitto 2020). 

Keski-Suomessa tuulivoimahankkeita varten laaditaan useimmiten yleiskaavoja, joissa on erityisesti mää-
rätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (tuulivoimayleiskaava). 
Hyväksyttyjä tuulivoimayleiskaavoja on tämän selvityksen kirjoitusvaiheessa Keski-Suomessa yhdeksän 
kappaletta, ja vireillä olevia yleiskaavoja kymmenkunta. Hyväksytyistä yleiskaavoista osaan on tehty myös 
muutoksia poikkeuspäätöksillä. Muutokset ovat koskeneet tuulivoimapuiston kokonaistehon kasvattamista, 
voimaloiden kokonaiskorkeuden nostamista, tai molempia edellä mainituista. Suunnittelutarveratkaisuja ei 
ole juurikaan myönnetty Keski-Suomen tuulivoimahankkeissa. Selvityksen kirjoitusvaiheessa suunnittelutar-
veratkaisulla on toteutettu Keski-Suomessa yksi tuulipuisto, jonka lisäksi suunnittelutarveratkaisu on an-
nettu pariin alle viiden voimalan tuulivoimahankkeeseen. Yhdelle Keski-Suomeen suunnitellulle tuulivoima-
hankkeelle myönnetty suunnittelutarveratkaisu on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä hylätty. Hanke 
olisi päätöksen mukaan aiheuttanut tavanomaista asuinrakentamista huomattavasti laajemmalle alueelle 
ulottuvia vaikutuksia, joten tuulivoimarakentamisen edellytykset alueella tuli tutkia kaavalla. 

Keski-Suomen tuulivoimakaavoista ja suunnitteluratkaisuista on myös tehty valituksia. Valitusperusteet ovat 
liittyneet esimerkiksi kaavan edellytysten täyttymättä jäämiseen sillä perusteella, että kaavaratkaisu heiken-
tää luontoarvoja tai hankkeen ympäristövaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty. Selvitysten riittämättömyys on 
joissain hankkeissa liittynyt myös Natura -tarveharkinnan tai -arvioinnin virheisiin tai puutteisiin. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3 Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely 

Suurissa tuulivoimahankkeissa vaaditaan tehtäväksi normaalien kaavoitukseen liittyvien selvitysten lisäksi 
ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely. YVA-menettelyllä pyritään vähentämään tai ko-
konaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia (Ympäristöhallinto 2021b). Hankkeen omien 
vaikutusten lisäksi myös lähialueilla sijaitsevat ja lähialueille suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet sekä 
niihin liittyvät liityntäjohtohankkeet otetaan huomioon YVA-menettelyssä (YM 2016a). 

Menettelyn soveltamisesta päätetään lakisääteisesti. Vaikutusten arvioinnissa apuna toimivat lisäksi erilai-
set ohjeistukset. 

Lainsäädäntö 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta ja sen sisällöstä säädetään lailla ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä (252/2017). 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

YVA-menettelyn tarkoitus on vähentää tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia 
ja edistää vaikutusten huomioimista hankkeen suunnittelussa ja päätöksenteossa. YVA-menettelyn tarkoi-
tus on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia (YVAL 1 §). 

YVA-menettelyä sovelletaan YVAL 3 §:n mukaisesti hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti 
on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Suoraan YVA-menettelyn vaativat hankkeet löytyvät YVA-lain liitteen 1 
hankeluettelosta. YVA-menettely voidaan vaatia hankkeelta myös yksittäistapauksessa erillisellä päätök-
sellä. Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointia, kun: 
• Hankkeessa yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vä-

hintään 45 megawattia 
• Hankeluettelon raja-arvoa pienempi hanke todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudel-

taan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, merkittäviä ympäristövaikutuk-
sia 

Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii ELY-keskus (YVAL 10 §). Ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyn vaiheista sekä menettelyssä tuotettujen asiakirjojen yleisistä sisältövaatimuksista säädetään YVA-
laissa. Menettelyssä tuotettuja asiakirjoja ovat hankkeesta vastaavan laatima arviointiohjelma ja arviointi-
selostus sekä yhteysviranomaisen laatima lausunto arviointiohjelmasta ja perusteltu päätelmä arviointi-
selostuksesta ja sen riittävyydestä. Arviointiohjelman ja arviointiselostuksen sisältövaatimuksista säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017, jäljempänä 
YVAA tai YVA-asetus). Arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta on tiedotettava ja kuultava niin, kuin 
YVAL 17 § ja 20 §:ssä säädetään. YVA-menettelyssä tuotetut arviointiselostus ja perustelu päätelmä tulee 
ottaa huomioon lupamenettelyssä ja lupapäätöksessä (YVAL 25 ja 26 §). 

Päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta hankkeeseen yksittäistapauksissa tekee ELY-keskus (YVAL 11 
§). Arvioitaessa menettelyn tarvetta tulee ottaa huomioon YVA-lain liitteessä 2 listatut tekijät hankkeen omi-
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naisuuksista, sijainnista sekä vaikutusten luonteesta. Päätettäessä YVA-menettelyn soveltamisesta yksit-
täistapauksessa, hankkeesta vastaavan on toimitettava ELY-keskukselle YVAA 1 §:n edellyttämät tiedot 
hankkeesta. 

Tuulivoimahankkeen YVA-menettely voidaan toteuttaa erillisenä prosessina kaavoituksesta, jolloin kummat-
kin prosessit etenevät itsenäisesti. YVA-menettely ja kaavoitus voivat myös edetä muuten itsenäisesti, 
mutta niiden kuulemiset voidaan yhteensovittaa (YVAL 22 §). Kolmas vaihtoehto tuulivoimahankkeen YVA-
menettelyn toteuttamiselle on sen toteuttaminen yhteismenettelyllä kaavoitusprosessin yhteydessä (YVAL 5 
§). Tällaisessa yhteismenettelyssä YVA-menettelyn arviointiohjelma laaditaan yhtäaikaisesti kaavoituksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa, ja arviointiselostus yhtäaikaisesti kaavaehdotuksen kanssa. 
Yhteysviranomainen on YVA-menettelyn asiakirjojen suhteen yhteismenettelyssäkin ELY-keskus. 

Muu ohjaus 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä säädetään YVA-lailla, mutta arvioinnissa käytetään apuna myös 
muita viranomaisten tai toimijoiden julkaisuja, joissa ohjeistetaan mm. erilaisten selvitysten tekemiseen ja 
annetaan suosituksia niihin liittyen. YVA-menettelyssä apuna käytettyjä viranomaisten julkaisemia tuulivoi-
mahankkeisiin liittyviä oppaita ovat mm.: Ympäristöhallinnon ohjeet tuulivoimarakentamisen suunnittelusta 
(5/2016), tuulivoimaloiden melun mallinnuksesta (2/2014) ja tuulivoimaloiden melupäästön todentamisesta 
mittaamalla (3/2014), Suomen ympäristön ohjeet linnustovaikutusten arvioinnista tuulivoimarakentamisessa 
(6/2016) sekä maisemavaikutusten arvioinnista tuulivoimarakentamisessa (1/2016) ja Liikenneviraston ohje 
tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen (8/2012). Muiden toimijoiden julkaisemia ohjeis-
tuksia, joita voidaan käyttää apuna YVA-menettelyssä, ovat mm. EUROBATS:in julkaisu lepakoiden huomi-
oimisesta tuulivoimarakentamisessa sekä suomalaisen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n ohje voimajohtojen 
huomioimisesta kaavoituksessa. Näitä ohjeita käsitellään tarkemmin tämän selvityksen muissa luvuissa. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyasiat Keski-Suomen 
tuulivoimarakentamisessa 
Selvityksen kirjoitusvaiheessa hyväksytyistä Keski-Suomen tuulivoimayleiskaavoista yksikään ei ole vaati-
nut YVA-menettelyä. Hyväksytyt tuulivoimayleiskaavat koskevat tähän mennessä alle kymmenen voimalan 
tuulipuistoja, eivätkä hankkeiden ympäristövaikutukset ole myöskään edellyttäneet YVA-menettelyä. Hank-
keiden kokoluokka on kuitenkin kasvanut tuulivoimarakentamisen markkinavetoistuttua, joten monet uu-
demmat suunnitteilla olevat hankkeet Keski-Suomessa ylittävät YVA-lain YVA-menettelyn rajan ja edellyttä-
vät siksi suoraan YVA-menettelyä. Lisäksi YVA-menettelyä on edellytetty muutamalle suunnitteilla olevalle 
hankkeelle yksittäistapausharkinnan kautta, koska hankealue sijaitsee esimerkiksi maisema- ja luontoarvo-
jen tai asutuksen suhteen keskeisellä paikalla muiden tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset mukaan lu-
kien.  

YVA-menettely on juuri saatu päätökseen yhden kokoluokkansa takia YVA-menettelyä edellyttäneen hank-
keen osalta Keski-Suomessa. Yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä todetaan kyseisen hankkeen 
osalta, ettei hanke ole esitetyllä kaavaluonnoksella toteutuskelpoinen tehtyjen selvitysten valossa, vaan 
vaatii selvitysten tarkentamista ja jatkoneuvotteluja keskeisten viranomaisten kanssa. Perustellun päätel-
män vaikutukset hankkeen jatkosuunnitelmiin eivät vielä tämän selvityksen kirjoitusvaiheessa ole selvillä. 
Muidenkin suunnitelmissa olevien suurempien tuulivoimahankkeiden osalta YVA-menettelyn tulokset ja nii-
den vaikutus Keski-Suomen tuulivoimarakentamiseen jäävät nähtäväksi. 
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4 Ääni ja välke 

Tuulivoimaloiden aikaansaama ääni ja välke ovat yksi toinen syy sille, miksi voimaloita pyritään sijoittamaan 
kauemmaksi asutuksesta. Voimaloiden lapojen ääni on kapeakaistaista, impulssimaista ja sykkivää, ja se 
voi häiritä joitain ihmisiä. Ei-toivottu ääni, joka koetaan epämiellyttäväksi tai häiritseväksi tai joka on kuulolle 
haitallista, on melua (THL 2021). Voimaloiden lapojen pyöriminen voi puolestaan aiheuttaa lähialueelle häi-
ritsevää välkettä, jos aurinko paistaa lapojen takaa. Tuulivoimahankkeissa voimaloiden ääni- ja välkevaiku-
tukset onkin aina selvitettävä kattavasti mallinnusten avulla, jotta haitallisia vaikutuksia lähialueiden asuk-
kaille ei rakennettavista voimaloista muodostu.  

Tuulivoimaloiden ääntä ja välkettä säännellään niin lainsäädännön kuin muunkin ohjauksen kautta. Suo-
messa ei ole sitovaa määräystä tuulivoimaloiden ja asutuksen välisestä etäisyydestä, vaan riittävä etäisyys 
mitoitetaan tapauskohtaisesti. 

Lainsäädäntö 
Tuulivoimarakentamiseen vaikuttavia lakeja äänen ja välkkeen osalta ovat laki eräistä naapuruussuhde-
laista, ympäristönsuojelulaki sekä asetukset ulko- ja sisämelutasoista.  

Laki eräistä naapuruussuhteista 

Tuulivoimalasta syntyvä ääni (melu) ja välke voivat aiheuttaa laissa eräistä naapuruussunteista määriteltyä 
kohtuutonta rasitusta. Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten että naapurille, lähistöllä 
asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta (NaapL 17 §). 
Näin ollen tuulivoimarakentamisessa tulee ottaa huomioon voimaloiden äänen leviämisestä sekä voimaloi-
den pyörimisen aikaansaamasta välkkeestä aiheutuvat haitat lähialueelle. Jos laissa määriteltyä kohtuu-
tonta rasitusta syntyy, voi hankkeen voimala(t) vaatia ympäristönsuojelulain mukaisia toimia. 

Ympäristönsuojelulaki 

Naapuruussuhdelain mukainen kohtuuton haitta linkittyy myös ympäristönsuojelulakiin. Tuulivoimalan toi-
minnasta mahdollisesti aiheutuviin haitallisiin vaikutuksiin voidaan puuttua tarvittaessa ympäristönsuojelu-
laissa säädetyllä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi annettavalla yksittäisellä määräyksellä tai ympä-
ristöluvalla. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi YSL 180 §:n mukaisesti antaa ympäristön pilaantumisen vaa-
raa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Tällainen määräys voi tuulivoimarakentamisessa tulla kyseeseen kohtuuttomien melu- tai välkevaikutusten 
ehkäisemiseksi (YM 2016a). Jos yksittäinen määräys ei riitä vaikuttamaan haittaan tai jos tarvittavia toimen-
piteitä ei voida yksilöidä, voidaan edellyttää YSL 27 §:n mukaisesti ympäristöluvan hakemista. Ympäristö-
lupa voidaan hakea kaavan hyväksymisen jälkeen. 
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Asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 

Tuulivoimaloiden ulkona kuultavasta äänestä on myös säädetty valtioneuvoston asetuksella tuulivoimaloi-
den ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015, jäljempänä tuulivoimameluasetus). Asetuksessa säädetään 
tuulivoimalan toiminnalle sallitut melutasot ulkona (liite 1). Asetusta sovelletaan MRL:n mukaisissa aluei-
denkäytön ja rakentamisen suunnittelussa sekä MRL:n ja YSL:n mukaisissa lupamenettelyissä ja valvon-
nassa (Tuulivoimameluasetus 1 §). 

Sisämelun toimenpiderajat 

Tuulivoimaloista asuntojen sisälle kantautuvaa ääntä säännellään myös. Sisämelua säännellään sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolis-
ten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015, jäljempänä asumisterveysasetus). Asumisterveys-
asetuksessa säädetään päivä- ja yöajan keskiäänitasojen toimenpiderajat asunnoissa ja muissa oleskeluti-
loissa sekä pienitaajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa ti-
loissa (liite 2). 

Muu ohjaus 
Lainsäädännön lisäksi tuulivoiman ääni- ja välkevaikutuksiin kohdistuu ohjeistusta Keski-Suomen maakun-
takaavan tausta-aineistoista, muiden maiden välkemäärämallinnuksista sekä ympäristöministeriön ohjeis-
tuksista. 

Keski-Suomen hiljaiset alueet 

Keski-Suomessa on vuonna 2013 selvitetty maakunnan hiljaiset alueet. Hiljaisilla alueilla pyritään valtioneu-
voston periaatepäätöksen mukaisesti turvaamaan luonnon virkistyskäytön ja matkailun tarpeet sekä asutuk-
sen lähellä sijaitsevat hiljaiset lähivirkistykseen sopivat alueet (YM 2007). Maakunnan hiljaiset alueet on 
maakuntakaavan tekovaiheessa tunnistettu, ja ne on otettu huomioon kaavan suunnittelussa (Keski-Suo-
men liitto 2017a). Keski-Suomen hiljaisilla alueilla ei nykyisillä maakuntakaavan määräyksillä ja merkinnöillä 
ole tuulivoiman sijoittamista rajoittavaa vaikutusta.  

Keski-Suomen hiljaiset alueet sekä niiden kohdekuvaukset löytyvät Keski-Suomen liiton julkaisusta "Hiljai-
set alueet Keski-Suomessa": https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/23911-hiljaiset_alu-
eet.pdf.    

Välkemäärien suositukset 

Tuulivoimaloiden aiheuttaman välkkeen määrästä ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja tai suosituksia. 
Välkevaikutusten arvioinnissa suositellaankin käytettäväksi apuna muiden maiden suosituksia välkkeen ra-
joittamisesta (YM 2016a). Avuksi voi käyttää esimerkiksi Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa on määriteltyjä 
raja-arvoja välkkeelle: 
• Saksa: laskennallisen maksimitilanteen raja-arvo ilman auringonpaisteaikojen huomioonottamista 30 

h/vuosi ja 30 min/päivä 
• Tanska: todellisen tilanteen raja-arvo enintään 10 h/vuosi 
• Ruotsi: todellisen tilanteen raja-arvo enintään 8 h/vuosi ja 30 min/päivä. 

https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/23911-hiljaiset_alueet.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/23911-hiljaiset_alueet.pdf
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Ympäristöministeriön ohjeistukset tuulivoimaloiden melusta 

Ympäristöministeriö on myös julkaissut kolme ohjetta tuulivoimaloiden melun mitoittamiseen ja todentami-
seen. Vaikka ohjeilla ei ole sitovaa oikeusohjetta, voidaan niiden avulla arvioida johdonmukaisesti sitä, täyt-
tääkö hanke lain asettamat vaatimukset. Ohjeet tukevat siis tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista 
annetun asetuksen toimeenpanoa, ja niitä voidaan hyödyntää meluvaikutusten arvioinnissa sekä mittausten 
riittävyys- ja pätevyysarvioinnin tukena.  

Tuulivoimaloiden ja melulle herkkien kohteiden välisen riittävän etäisyyden mitoittamisesta ohjeistetaan jul-
kaisussa "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen" (Ympäristöhallinnon ohjeita 2|2014). Julkaisu löytyy osoit-
teesta: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42937/OH_2_2014.pdf?sequence=1.  

Tuulivoimaloiden äänenvoimakkuuden todentamiseen ohjeistetaan julkaisussa "Tuulivoimaloiden melu-
päästön todentaminen mittaamalla" (Ympäristöhallinnon ohjeita 3|2014). Julkaisu löytyy osoitteesta: 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42938/OH_3_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Tuulivoimaloiden melutasojen selvittäminen puolestaan ohjeistetaan julkaisussa "Tuulivoimaloiden meluta-
son mittaaminen altistuvassa kohteessa" (Ympäristöhallinnon ohjeista 4|2014). Julkaisu löytyy osoitteesta: 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42939/OH_4_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Melu- ja välkeasiat Keski-Suomen tuulivoimarakentamisessa 
Tuulivoimaloiden aiheuttamat melu- ja välkevaikutukset ovat vaikuttaneet tuulivoimarakentamiseen suunnit-
teluun Keski-Suomessa. Tuulivoimalat on hankkeissa lähtökohtaisesti pyritty sijoittamaan melumallinnusten 
perusteella niin, ettei niistä aiheudu naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta haittaa. 

Melu- ja välkevaikutukset ovat asioita, jotka herättävät paikallisissa asukkaissa voimakkaita mielipiteitä. 
Myös Keski-Suomessa muutama suunnitteilla oleva tuulivoimahanke on joutunut käymään läpi oikeuspro-
sessin melu- ja välkevaikutuksista tehtyjen valitusten takia. Hankkeet, joissa melu- ja välkevaikutukset on 
selvitetty kunnolla, eivätkä melumallinnuksen arvot ylitä asetuksissa ja suosituksissa annettuja arvoja, eivät 
ole joutuneet muuttamaan suunnitelmiaan näiden vaikutusten takia. Esimerkkinä tästä on Haapalammin-
kankaan tuulivoimapuiston yleiskaava Saarijärvellä, josta valitettiin hallinto-oikeuteen melumallinnusten vir-
heellisyyteen viitaten (HHaO päätös 18/0007/2). Hankkeen melumallinnukset oli tehty tuulivoimaloiden me-
lun mallintamisesta annetun ohjeen (YM 2/2014) mukaisesti, yleisesti sovellettavan melun mallintamista 
koskevan ISO 9613-2 -menetelmän avulla. Lisäksi tuulivoimaloiden aiheuttama sisämelu oli selvitetty ympä-
ristöministeriön tuulivoimaloiden mallinnus- ja mittausohjeiden (YM 5/2016) mukaisesti ulkomelutasojen pe-
rusteella ottamalla huomioon rakennusten vaipan äänieristävyys. Melumallinnusten mukaan ohjearvot eivät 
ylittyneet kaavan vaikutusalueella sijaitsevien rakennusten kohdalla. Kaava oli hallinto-oikeuden mukaan 
toteutettavissa siten, että se täyttää terveellistä ja turvallista elinympäristöä koskevat sisältövaatimukset. 
Hallinto-oikeus totesi myös, että vaikka mallinnukset ovat suuntaa antavia, ei ohjearvojen ylittyminenkään 
välittömästi merkitse sitä, että kaava olisi lainvastainen. Päätöksessä korostettiin näin tapauskohtaisen arvi-
oinnin merkitystä. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42937/OH_2_2014.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42938/OH_3_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42939/OH_4_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Maisema-asiat ja tuulivoima liittyvät tiiviisti yhteen, sillä tuulivoimalat ovat suuria rakennelmia, jotka näkyvät 
pitkälle. Tuulivoimalat ja tuulipuistot muuttavat siis aina alueen maisemaa. Maisemavaikutusten arvioimisen 
perusteella pyritäänkin selvittämään, miten suuria ja kauaskantoisia vaikutukset ovat. Maisemaan sisältyy 
luonnonmaiseman lisäksi myös kulttuurimaisema. Lisäksi on huomioitava, että inventoidut maisema-alueet 
ovat pääosin maaseudun kulttuurimaisema-alueita. Luonnonmaisemasta, jotka ovat usein suojelun, virkis-
tyksen ja matkailun maisemaa, vastaavia inventointeja ei ole (poikkeuksena arvokkaat maisemanähtävyy-
det). Tuulivoimarakentamisen vaikutusten arviointi suhteessa luonnonmaiseman arvoihin niihin kohdistuviin 
muutoksiin on tästä syystä edelleen haasteellista.  

Maisemaan liittyviä rajoitteita tuulivoimarakentamiselle tulee kansainvälisestä ja kansallisesta lainsäädän-
nöstä sekä muusta ohjauksesta. 

Lainsäädäntö 
Lainsäädännöllisesti rajoitteita tuulivoimarakentamisen sijoittumiselle asettaa luonnon- ja kulttuurimaise-
maan liittyvissä asioissa erilaiset kansainväliset sopimukset sekä kansallisessa lainsäädännössä luonnon-
suojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, laki muinaisjäännöksistä sekä erityislait rakennetuista kohteista. 

Kansainväliset sopimukset 

Kansainväliset sopimukset vaikuttavat maiseman ja kulttuuriympäristön suojeluun ja sitä kautta mahdolli-
sesti myös tuulivoimarakentamiseen. Kansainvälisten sopimusten velvoitteet tulee yleensä toimeenpanna 
kansallisella lainsäädännöllä. 

Maailmanperintösopimus 

Maailmanperintökohteet tulee myös ottaa huomioon tuulivoimarakentamisessa, sillä niiden lähistölle raken-
taminen voi vaikuttaa kohteiden suojeluarvoon. Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suoje-
lemiseksi on Unescon kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on tunnistaa, vaalia, säilyttää ja esitellä 
maailman keskeistä kulttuuri- ja luonnonperintöä (Museovirasto 2021a). Jos suojelukohteen tilassa tapah-
tuu negatiivista kehitystä, voidaan kohde joutua siirtämään vaarantuneiden listalle, tai pahimmassa tapauk-
sessa se menettää maailmanperintöstatuksensa.  

Keski-Suomen maailmanperintökohteet esitetään Keski-Suomen maakuntakaavan kaavakartalla, ja kaavan 
suunnittelumääräyksen mukaan niiden lähiympäristö tulee suunnitella siten että maailmanperintökohteen 
rakennus- ja kulttuurihistorialliset sekä maisemalliset arvot säilyvät ja vahvistuvat (Keski-Suomen liitto 
2017b). Keski-Suomessa on tiedossa yhden tuulivoimahankkeen osalta tilanne, jossa suunniteltavat tuuli-
voimalat tulisivat näkymään Unescon maailmanperintökohteeseen. Tuulivoimaloiden rakentamisen vaiku-
tuksista maailmanperintökohteen arvoon on tällä hetkellä käynnissä HIA-selvitys. 

Keski-Suomessa sijaitsee kaksi Unescon maailmanperintökohdetta: Petäjäveden vanha kirkko (kuva 1) 
sekä Struven ketjun mittauspiste Oravinvuorella Korpilahdella. Kohteiden sijainnit kartalla löytyvät Keski-
Suomen maakuntakartan alueluettelosta: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-
Alueluettelo_mv.pdf.  

https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
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Kuva 1. Keski-Suomessa sijaitseva Unescon maailmanperintökohde, Petäjäveden vanha kirkko. Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus, 
2006. 

Eurooppalainen maisemayleissopimus  

Huomioitava kansainvälinen sopimus on myös eurooppalainen maisemayleissopimus, jonka pyrkimyksenä 
on edistää maisemansuojelua, -hoitoa sekä -suunnittelua (Museovirasto 2021b). Sopimusvaltiot mm. sitou-
tuvat sisällyttämään maisemanäkökohdat alue- ja kaupunkisuunnittelupolitiikkaansa, jos niillä saattaa olla 
vaikutusta maisemaan (Asetus 14/2006). Sopimus ei itsestään luo erityisiä rajoituksia tuulivoimarakentami-
seen, mutta se vaikuttaa taustalla esimerkiksi valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja sitä kautta myös 
maakuntakaavaan ja maisema-asioiden yleiseen huomioimiseen esim. tuulivoimarakentamisessa. 

Luonnonsuojelulaki 

Luonnonsuojelulain mukainen maisemansuojelu voi vaikuttaa tuulivoimarakentamiseen. Luonnonsuojelulain 
yhtenä tavoitteena on luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen (LSL 1 §), ja maiseman suojelua 
käsitellään tarkemmin luonnonsuojelulain luvussa 5. Luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historial-
listen ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan 
perustaa maisema-alue (LSL 32 §). Tuulivoimarakentaminen tulee siis luonnonsuojelulain mukaisen mai-
sema-alueen lähelle sijoittuessa suunnitella niin, että maisema-alueen arvot voidaan turvata. Maisema-alu-
een perustamispäätökseen voi ottaa mukaan maiseman olennaisten piirteiden säilyttämiseksi tarpeellisia 
määräyksiä, joista ELY-keskus voi myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksen (LSL 34 §). 

Keski-Suomessa ei tämän selvityksen kirjoitushetkellä ole yhtään luonnonsuojelulain mukaista maisema-
aluetta. 
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Maankäyttö- ja rakennuslaki  

Kuten kaavoitusasioidenkin yhteydessä mainittiin, maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetaan puitteet MRL:n 
tarkoittamalle rakentamiselle. Kaavan tulee perustua merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen 
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). Myös maisema- ja kulttuuriympäristövaikutuksien selvit-
täminen ja arvioiminen perustuu tähän velvoitteeseen, ja tuulivoiman maisema- ja kulttuuriympäristövaiku-
tukset tuleekin aina selvitettäviksi ja arvioitaviksi hankkeiden suunnitteluvaiheessa.  

Maankäyttö- ja rakennuslain valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava sisältävät myös 
molemmat maisemaan ja kulttuuriympäristöön liittyviä aspekteja, joita tulee ottaa huomioon tuulivoimara-
kentamisessa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden Suomalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuus 
perustuu viranomaisten laatimiin inventointeihin valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, valtakun-
nallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä sekä valtakunnallisesti merkittävistä arkeologi-
sista kohteista. Nämä alueet tulee tunnistaa ja ottaa huomioon alueidenkäytössä niin, että niiden arvot tur-
vataan (VAT 2017). Maakuntakaava sisältää puolestaan listaukset maakunnallisesti arvokkaista maisema-
alueista, maakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä sekä maakunnan arvokkaista 
perinnebiotoopeista/perinnemaisemista.  

Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalla kaavoituksella suojellaan myös rakennettua ympäristöä ja ra-
kennuksia. Rakennuksia ja rakennettuja ympäristöjä suojellaan yleisimmin kuntien vastuulla olevan kaavoi-
tuksen, kuten asemakaavojen ja yleiskaavojen, kautta (Museovirasto 2021c). Kaavassa rakennussuojelu 
toteutetaan suojelumääräyksin (Ympäristöhallinto 2021c). Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella rakennus-
suojelua toteutetaan yleensä erityislakien avulla. 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat osa suomalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuutta (VAT 
2017). Alueet edustavat maaseudun kulttuurimaisemia, ja niissä kulttuurielementit, luonto ja maisemakuva 
ovat edustavimmillaan (Valtioneuvosto 1995). Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita pidetään pää-
sääntöisesti tuulivoimarakentamiselle soveltumattomina alueina (YM 2016a). Keski-Suomessa sijaitsevilla 
valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla tulee kaavan suunnittelumääräyksen mukaan ottaa huomi-
oon mm. arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti (Keski-Suomen liitto 
2017a). 

Keski-Suomessa sijaitsee kahdeksan valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (liite 2). Esimerkki 
Keski-Suomessa sijaitsevasta valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta näkyy kuvassa 2. Valtakun-
nallisesti arvokkaiden maisema-alueiden aluerajaukset ja -kuvaukset löytyvät Keski-Suomen maakuntakaa-
van alueluettelosta: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf. 

https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
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Kuva 2. Kärväskylän valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta Pihtiputaalla. Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus 2003.  

Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ehdotetut lisäykset tai laajennukset 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu uudestaan ympäristöministeriön johdolla vuosina 
2010–2014. ELY-keskusten tekemien maakunnittaisten inventointien pohjalta ympäristöministeriö on koon-
nut uuden ehdotuksen koko Suomen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Inventoinnista järjes-
tettiin hallintolain mukainen kuuleminen vuonna 2016 ja kuulemiskierroksen pohjalta edelleen muokatusta ja 
täydennetystä ehdotuksesta toinen kuuleminen vuonna 2020. Valtioneuvosto ei ole vielä vahvistanut päivi-
tettyä ehdotusta. Valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ehdotetut uudet tai nykyisten valtakunnal-
lisesti arvokkaiden maisema-alueiden (Valtioneuvosto 1995) laajennusalueet on osoitettu Keski-Suomen 
maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaina maisema-alueina. Maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-
alueiksi osoitettujen alueiden soveltuvuus tuulivoimarakentamiseen tulee tapauskohtaisesti harkita riittävien 
selvitysten ja vaikutusarviointien perusteella (YM 2016a). 

Keski-Suomessa sijaitsee 11 uusiksi valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ehdotettua aluetta (liite 
2). Useat näistä ovat nykyisiä valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita (Valtioneuvosto 1995), joiden 
aluerajauksiin on esitetty muutoksia (laajennuksia). Alueiden kuvaukset löytyvät Keski-Suomen valtakunnal-
lisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet -julkaisusta: https://keskisuomi.fi/wp-con-
tent/uploads/sites/3/2020/09/24753-KS_maisemainventointi_raportti_lopullinen_2016.pdf, ja Keski-Suomen 
maakuntakaavan alueluettelosta: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluet-
telo_mv.pdf.  

https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/24753-KS_maisemainventointi_raportti_lopullinen_2016.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/24753-KS_maisemainventointi_raportti_lopullinen_2016.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
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Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet tulee tuulivoimahankkeissa huomioon otettaviksi maakuntakaa-
van kautta, sillä maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet osoitetaan Keski-Suomen maakuntakaavan 
kaavakartalla. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden soveltuvuus tuulivoimarakentamiseen harki-
taan tapauskohtaisesti riittävien selvitysten ja vaikutusarviointien perusteella (YM 2016a). Keski-Suomen 
maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla on voimassa Keski-Suomen maakuntakaavan valtakunnalli-
sesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita koskeva suunnittelumääräys: ’Alueella tulee edistää 
kestävän maatalouden harjoittamista. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaan maisema-
alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa ole-
vaan metsälainsäädäntöön’ (Keski-Suomen liitto 2017a). 

Keski-Suomessa maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on 44 (liite 2). Maakunnallisesti arvokkaille 
maisema-alueille on tehty päivitysinventointi vuosina 2014–2015. Näiden kohteiden lisäksi myös valtakun-
nallisesti arvokkaiden maisema-alueiden laajennusalueet luetaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-
alueiksi, kuten edellä on mainittu. Alueet on kuvattu Keski-Suomen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet-julkaisussa: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/24753-
KS_maisemainventointi_raportti_lopullinen_2016.pdf.  

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) ovat maisema-alueiden ohella osa suo-
malaisen kulttuuriympäristön kokonaisuutta (VAT 2017). Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita pi-
detään pääsääntöisesti tuulivoimarakentamiselle sopimattomina alueina (YM 2016a). RKY-kohteista löytyy 
lisätietoa osoitteesta http://www.rky.fi.  

Keski-Suomessa sijaitsee yhteensä 53 valtakunnallisesti merkittävää rakennetun kulttuuriympäristön koh-
detta (liite 2). Esimerkki Keski-Suomen RKY-kohteesta näkyy kuvassa 3. Kohteiden sijainnit kartalla löytyvät 
Keski-Suomen maakuntakaavan alueluettelosta: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/si-
tes/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf).  

https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/24753-KS_maisemainventointi_raportti_lopullinen_2016.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/24753-KS_maisemainventointi_raportti_lopullinen_2016.pdf
http://www.rky.fi/
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
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Kuva 3. Valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde, Markkamäen omakotitaloalue Äänekoskella. Kuva: Keski-
Suomen ELY-keskus, 2006 

Maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 

Maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen soveltuvuus tuulivoimarakentamiseen 
harkitaan tapauskohtaisesti (YM 2016a). Maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt tulee 
Keski-Suomen tuulivoimahankkeissa huomioitaviksi maakuntakaavan suunnittelumääräyksen kautta. Suun-
nittelumääräyksen mukaisesti maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt tulee ottaa huomioon yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa koko maakunnan alueella (Keski-Suomen liitto 2017a).  

Keski-Suomessa sijaitsee 472 maakunnallisesti merkittävää rakennetun kulttuuriympäristön kohdetta. Koh-
teiden tiedot on tarkistettu maakuntakaavan tarkistuksen yhteydessä, ja ne sisältävät myös Keski-Suomen 
museon inventoimat maakunnan modernin rakennetun kulttuuriympäristön kohteet (Keski-Suomen liitto 
2017a). Listaus kohteista ja niiden sijainnit kartalla löytyvät Keski-Suomen maakuntakaavan alueluettelosta: 
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf. 

Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet listaavat myös valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet 
osaksi suomalaista kulttuuriympäristöä. Tällaisia kohteita sisältävät alueet on siis tunnistettava ja otettava 
huomioon alueidenkäytössä siten että niiden arvot turvataan (VAT 2017). Valtakunnallisesti merkittävien 
arkeologisten kohteiden osalta valtakunnallinen inventointi on käynnissä, ja sen on arvioitu valmistuvan 
vuonna 2022. Inventointihankkeesta vastaa Museovirasto, joka toteuttaa hanketta yhdessä alueellisten vas-
tuumuseoiden ja Metsähallituksen kanssa (Ympäristö Nyt 2020). 

https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
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Arvokkaat perinnemaisemat 

Perinnemaisemat ovat perinteisen maankäytön, niiton ja laidunnuksen synnyttämien luontotyyppien eli pe-
rinnebiotooppien ja niihin liittyvän rakennetun kulttuuriympäristön muodostamia kokonaisuuksia. Kaikki pe-
rinnebiotooppien luontotyypit ovat uhanalaisia (Ympäristöhallinto 2021d). Arvokkaita perinnemaisemia pyri-
tään kartoittamaan inventointien avulla ja palauttamaan niitä alkuperäiseen tilaansa, jolloin myös alueiden 
lajistollisesti rikkaita luontotyyppejä eli perinnebiotooppeja saataisiin säilytettyä (ELY-keskus 2017).  

Perinnemaisemat on pidettävä mielessä tuulivoimarakentamista suunnitellessa. Perinnemaisemat ovat pää-
sääntöisesti pienialaisia kohteita, jotka sijoittuvat useimmiten lähelle asutusta. Kohteet ovat tärkeitä niin 
luonnon monimuotoisuus- kuin maisema-arvojen säilyttämisen kannalta. Perinnemaisemakohteet tulee ot-
taa huomioon yhtenä kulttuuriympäristön osa-alueena tuulivoimarakentamista suunnitellessa. Arvokkaat 
perinnemaisemakohteet on myös Keski-Suomen maakuntakaavan koko maakuntaa koskevan Kulttuuriym-
päristö-suunnittelumääräyksen mukaan otettava huomioon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa koko 
maakunnan alueella (Keski-Suomen liitto 2017a). 

Vuonna 2017 tarkistetun listauksen mukaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita perinnemaise-
makohteita sijaitsee Keski-Suomessa yhteensä 30 kappaletta (liite 2). Esimerkki Keski-Suomesta löytyvästä 
perinnemaisemiin kuuluvasta perinnebiotoopista näkyy kuvassa 4. Näiden kohteiden sijainnit kartalla löyty-
vät Keski-Suomen maakuntakartan alueluettelosta: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/si-
tes/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf. Kohteiden tiedot päivittyvät kuitenkin jatkuvasti uusien kartoitus-
ten johdosta. Nyt meneillään ovat perinnemaisemien päivitys- ja täydennysinventoinnit, joissa ELY-
keskukset inventoivat yksityismailla sijaitsevia kohteita ja Metsähallituksen luontopalvelut valtionmailla ja 
luonnonsuojelualueilla sijaitsevia kohteita. Ajantasainen tieto perinnemaisemakohteista hankkeita varten on 
tarkistettavissa Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta. 

 

https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
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Kuva 4. Perinnebiotooppikohde, kivistä niittyaluetta ja metsälaidunta Kotimäessä Joutsassa. Kuva: Marjaana Hassani 2018. 

Erityislainsäädäntö 

Monia maisema- ja kulttuuriympäristökohteita suojellaan myös erityislainsäädännöllä, ja näiden lakien suo-
jeluvaikutus voi vaikuttaa tuulivoimarakentamisen sijoittumiseen. Maisema- ja kulttuuriympäristöön liittyvää 
erityislainsäädäntöä on mm. muinaismuistolaki, erilaiset rakennusperinnön suojeluun liittyvät lait sekä kirk-
kolaki. 

Lisätietoa kaikista eri lakien perusteella suojelluista kulttuuriympäristön kohteista löytyy Museoviraston yllä-
pitämästä Kulttuuriympäristön palveluikkunasta: www.kyppi.fi. 

Muinaisjäännökset 

Kiinteät muinaisjäännökset ja niiden suoja-alueet on suojeltu muinaismuistolain (295/1963) 1 §:n nojalla. 
Tuulivoimaloita tai niihin liittyviä muita rakenteita ei siis saa rakentaa muinaisjäännösten päälle tai sen 
suoja-alueelle. Hankealueelle voidaan vaatia tehtäväksi arkeologinen selvitys kaavoitusvaiheessa, jotta alu-
eella mahdollisesti sijaitsevat muinaisjäännökset löydetään. Jos muinaisjäännös tuottaa merkitykseensä 
nähden kohtuutonta haittaa, voi Museovirasto tietyin edellytyksin myöntää kiinteään muinaisjäännökseen 
kajoamiseen kajoamisluvan (muinaismuistolaki 11 §). Muinaisjäännökset sisältyvät myös Keski-Suomen 
maakuntakaavan suunnittelumääräykseen, jonka mukaan ne tulee ottaa huomioon maakunnan alueella 
tehtävässä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa (Keski-Suomen liitto 2017a). 

Muinaisjäännöksiä tunnetaan tällä hetkellä Keski-Suomesta yli tuhat kappaletta. Keski-Suomen muinais-
jäännöksistä löytyy tietoa Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä, joka löytyy osoitteesta 

http://www.kyppi.fi/
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https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_default.aspx. Tiedot muinaisjäännöksistä päivittyvät 
jatkuvasti, joten ajantasainen tieto hankkeita varten tulee tarkistaa museoviranomaiselta, joka on Keski-
Suomessa Keski-Suomen museo. 

Rakennusperinnön suojelu 

Vaikka tuulivoimarakentaminen sijoittuu yleensä kauemmaksi asutuksesta, voi hankkeiden kanssa joskus 
tulla eteen myös rakennussuojeluasiat. Rakennusperintökohteita suojellaan kaavoituksen lisäksi myös lailla 
rakennusperinnön suojelusta (498/2010, jäljempänä rakennusperintölaki). Rakennusperintöä suojellaan tur-
vaamalla rakennetun kulttuuriympäristön ajallisen ja alueelliset monimuotoisuuden, vaalimalla sen ominais-
luonnetta ja erityispiirteitä sekä edistämällä sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä (rakennusperintö-
laki 1 §). Lisäksi osa kohteista on suojeltu vanhemmalla, nykyisen lain kumoamalla rakennussuojelulailla 
(60/1985). Näiden kohteiden suojelu pysyy voimassa vanhan lain nojalla. Tuulivoimarakentamisessa raken-
nusperintöön liittyvät asiat voivat tulla esiin esim. silloin, jos rakentaminen vaarantaisi näiden kohteiden kult-
tuurihistoriallista merkitystä. 

Suojeltua rakennusperintöä löytyy myös valtion omistamista rakennuksista, ja niidenkin suojelu voi vaikut-
taa tuulivoimarakentamiseen tällaisten kohteiden kulttuurihistoriallisen merkityksen voidessa vaarantua tuu-
livoimahankkeen takia. Valtion rakennusperintöä suojellaan asetuksella valtion omistamien rakennusten 
suojelusta (480/1985). Myös tämä laki kumottiin, kun laki rakennusperinnön suojelemisesta säädettiin, 
mutta sen nojalla tehdyt suojelupäätökset pysyvät voimassa. Nykyään valtion rakennusperinnön suojelusta 
päätetään samojen lakien perusteella kuin muustakin rakennetun ympäristön suojelusta. 

Keski-Suomesta löytyy yhteensä 15 suojeltua rakennusperintökohdetta (liite 2). Esimerkki suojellusta koh-
teesta löytyy kuvasta 5. Lisäksi valtion omistamien rakennusten suojeluasetuksen suojeltuja rakennuksia 
löytyy kuusi kappaletta (liite 2) ja varjeltuja rakennuksia löytyy kolme kappaletta (liite 2). 

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_default.aspx
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Kuva 5. Suojeltu rakennusperintökohde, Vuorelan talo Viitasaarella. Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus 2006. 

Kirkolliset rakennukset 

Tuulivoimarakentamisessa tulee ottaa huomioon myös kirkolliset rakennukset ja niiden suojelu. Kirkollisia 
rakennuksia suojellaan kirkkolain (1054/1993) ja lain ortodoksisesta kirkosta (985/2006) nojalla. Lakien mu-
kaisesti ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot ovat suojeltuja, ja suojelun tarkoituksena on turvata rakennettu 
kulttuuriympäristö osana kulttuuriperintöä sekä vaalia niiden erityispiirteitä. Rakennuksen suojelu sisältää 
myös rakennuksen pihapiirin. Tuulivoimaloita ei siis tule rakentaa niin, että se voi vaarantaa kirkon suojellut 
arvot. 
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Keski-Suomessa sijaitsee yhteensä 30 suojeltua kirkkoa (liite 2). Kohteiden sijainnit kartalla löytyvät Keski-
Suomen maakuntakaavan alueluettelosta: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-
Alueluettelo_mv.pdf.  

Muu ohjaus 
Lainsäädännöllisen ohjauksen lisäksi maisema- ja kulttuuriympäristöasioihin liittyy myös kevyempää oh-
jausta, joka voi vaikuttaa tuulivoimarakentamiseen. Tällaisia ohjeistuksia ovat esimerkiksi ympäristöministe-
riön julkaisu maisemavaikutusten arvioinnista tuulivoimarakentamisessa (SY 1/2016), sekä rautatiesopimus. 

Ympäristöministeriön opas maisemavaikutusten arvioinnista 
tuulivoimarakentamisessa 

Ympäristöministeriön julkaisu tuulivoimarakentamisen maisemavaikutusten arvioinnista (Suomen ympäristö 
2|2016) tarkastelee tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia sekä niiden käsittelyä kaavoituksessa ja 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Julkaisulla pyritään parantamaan tuulivoimarakentamisen 
suunnitteluun liittyvien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin laatua ja sitä kautta edistää maisema-arvojen 
säilymistä (YM 2016b). Julkaisussa on kuvattu myös erilaisia menetelmiä maisemavaikutusten havainnollis-
tamiseen, joita tulisi hyödyntää tuulivoimahanketta suunnitellessa. Opas on suurimmaksi osaksi edelleen 
hyvin ajanmukainen, mutta maisemavaikutusten ohjeistus on osittain jäänyt jälkeen voimaloiden kokonais-
korkeuden nopean kasvun myötä. 

Julkaisu "Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutusten arviointi" löytyy osoitteesta: https://helda.hel-
sinki.fi/bitstream/handle/10138/160313/SY_1_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Rautatiesopimus  

Rautatiesopimuksen tavoitteena on ollut koota eri aikakausia ja niiden rakennuskulttuuria edustava vali-
koima asema-alueita, joissa on läsnä historian, toiminnan ja arkkitehtuurin kirjo (ELY-keskus 2021). Kohteet 
on suojeltu sopimuksen perusteella, mutta kohteiden säilyttäminen sekä suojelun jatkaminen tai suojelusta 
luopuminen ratkaistaan alueen tai rakennusten käytön kehittämisen ja suunnittelun yhteydessä. Näin ollen 
rautatiesopimuksen kohteet eivät suoraan aiheuta rajoitteita tuulivoimarakentamiselle, vaan kohteiden suo-
jelu ja sen vaikutus tuulivoimarakentamiselle ratkaistaan tapauskohtaisesti. 

Keski-Suomessa sijaitsee seitsemän rautatiesopimuksen nojalla suojeltua kohdetta (liite 2). Kohteiden si-
jainnit kartalla löytyvät Keski-Suomen maakuntakaavan alueluettelosta: https://keskisuomi.fi/wp-con-
tent/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf.  

Maisema- ja kulttuuriympäristöasiat Keski-Suomen 
tuulivoimarakentamisessa 
Tuulivoiman maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset tulevat aina selvitettäviksi ja arvioitaviksi hankkeiden 
suunnitteluvaiheessa. Tuulivoimaloiden todelliset vaikutukset tiedetään kuitenkin vasta sitten, kun voimalat 
on rakennettu. Keski-Suomessa toteutukseen edenneitä tuulivoimahankkeita on vielä vähän: tämän selvi-
tyksen kirjoitusvaiheessa Keski-Suomessa on yksi toiminnassa oleva tuulipuisto, rakenteilla on kolme tuuli-
puistoa ja lainvoimaisia tuulivoimayleiskaavoja on kaikkiaan yhdeksän. Näiden lisäksi suunnittelun eri vai-
heissa on kuitenkin kymmenkunta tuulivoimahanketta, ja lisää tulee jatkuvasti. 

https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/160313/SY_1_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/160313/SY_1_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
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Tuulivoimahankkeiden vaikutus maisemaan ja kulttuuriympäristöön on pitkäaikainen, joten selvitysten ja 
vaikutusten arviointien tulee olla mahdollisimman laadukkaita. Mitä suurempi hanke on kyseessä, mitä lä-
hemmäksi hanke sijoittuu arvokkaita alueita ja mitä enemmän hankkeella on mahdollisia yhteisvaikutuksia 
muiden hankkeiden kanssa, sitä perusteellisemmat, kattavammat ja laajemmat selvitykset ja vaikutusarvi-
oinnit hankkeen tulee antaa päätöksenteon pohjalle. Hanketoimijan tulisi myös voida esittää erilaisia vaihto-
ehtoja voimaloiden sijoittelusta, lukumäärästä ja korkeudesta sekä niiden tuomista vaikutuksista. Erilaiset 
visualisointitekniikat ovat nykyisin avainasemassa maisemavaikutusten arvioinnissa, ja staattisten kuvien 
lisäksi tulisi nykyisin ottaa mukaan myös videomallinnuksia. Keski-Suomen tuulivoimahankkeiden maisema-
vaikutusten mallinnuksessa videomallinnukset ovat usein osana kokonaisuutta. 

Tuulivoimahankkeita ei Keski-Suomessa ole suunniteltu sijoitettavaksi valtakunnallisesti tai maakunnalli-
sesti arvokkaille maisema-alueille. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sijoit-
tuu kuitenkin joidenkin maakuntaan suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden vaikutusalueille. Lainvoimai-
sissa tuulivoimayleiskaavoissa tuulivoimaloiden sijoittuminen ei pitäisi selvitysten ja arviointien perusteella 
aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia näihin arvokkaisiin maisemiin. Maisemavaikutuksista on valitettu oikeusas-
teisiin myös Keski-Suomessa, mutta kattavat selvitykset ovat yleensä riittäneet osoittamaan, että maiseman 
arvojen vaaliminen on otettu riittävällä tavalla huomioon. Esimerkkinä tästä on Vihisuon tuulivoimapuiston 
osayleiskaava Karstulassa, josta valitettiin mm. maisemallisten haittojen takia (HHaO päätös 17/0119/2). 
Hankealueen vaikutusalueella sijaitsi kaksi maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta sekä kaksi maa-
kunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Maisemavaikutuksia oli selvitetty maisemaselvityk-
sellä sekä erillisillä näkemäalueanalyyseilla ja havainnekuvilla, joiden perusteella voimaloiden näkyminen ei 
aiheuttaisi merkittävää haittaa arvokkaille alueille. Hallinto-oikeuden mukaan suurta tuulivoimahanketta ei 
ole mahdollista toteuttaa aiheuttamatta muutoksia maisemassa. Vihisuon tuulivoimapuiston tapauksessa 
hallinto-oikeus katsoi, että kaavassa oli riittävällä tavalla otettu huomioon maiseman arvojen vaaliminen, 
vaikka tuulivoimalat näkyisivät useamman kilometrin etäisyydelle, myös osittain paikallisesti arvokkaaseen 
kohteeseen. Hallinto-oikeus katsoi myös, että kaavan toteuttamisesta aiheutuva muutos maisemakuvaan ja 
sen mahdollinen vaikutus kiinteistön arvoon ei oikeuskäytännön mukaan ole maanomistajalle MRL 39.4 §:n 
tarkoittama kohtuuton haitta. 

Keski-Suomessa tuulivoimahankkeita ei myöskään ole suunniteltu sijoitettavaksi valtakunnallisesti tai maa-
kunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin tai erityislainsäädännöllä suojeltujen kohtei-
den alueille. Samoin kuin arvokkaita maisema-alueita, kulttuuriympäristöjä ja suojeltuja kohteita kuitenkin 
sijoittuu Keski-Suomessa tuulivoimahankkeiden vaikutusalueille. Vaikutusten merkittävyyttä joudutaan arvi-
oimaan tapauskohtaisesti. Selvitykset ja vaikutusten arvioinnit tulee tehdä erityisellä huolella. 

Keski-Suomen lisääntyvä tuulivoimarakentaminen tulee aiheuttamaan maakunnassa yksittäisten tuulipuisto-
jen maisemavaikutusten lisäksi myös maisemallisia yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi Suomenselän alueella 
tuulivoimarakentamisen lisääntyminen on voimakasta, ja alueen tuulivoimahankkeissa tulisi pystyä arvioi-
maan maisemalliset yhteisvaikutukset monesta suunnitteissa olevasta hankkeesta. Useiden lähekkäin sijoit-
tuvien hankkeiden maisemaan kohdistuvat yhteisvaikutukset tulisi pystyä arvioimaan kattavasti ja luotetta-
vasti, mutta haasteena on se, ettei rakentamattomien tuulipuistojen omia maisemavaikutuksia tiedetä var-
maksi etukäteen. Tehtyjen yhteisvaikutusten arviointien todenmukaisuus ja tarkkuus varmistuukin vasta sit-
ten, kun suunnitellut tuulipuistot on rakennettu. 



28 
 

6 Luonto ja lajisto 

Tuulivoimarakentaminen muokkaa ympäristöään ja vaikuttaa luonnossa eläviin lajeihin. Voimalat ovat kor-
keita rakennelmia, ne tarvitsevat ympärilleen avointa puutonta tilaa, niiden väleille pitää rakentaa tiever-
kosto ja niiden yhdistäminen sähköverkkoon vaatii ilma- tai maakaapeleiden rakentamista. Tuulivoimahanke 
voi siis muuttaa alueen luontoa voimakkaastikin niillä alueilla, joilla rakentamista tapahtuu.  

Muutokset alueen luonnonoloihin aiheuttavat luonnollisesti muutoksia myös lajistossa. Maanpinnassa elä-
viin kasvi- ja eläinlajeihin tuulivoimahanke voi vaikuttaa esimerkiksi muuttaen tai pienentäen lajien elinalu-
etta. Alueen linnustolle voi myös aiheutua voimakkaita vaikutuksia tuulivoimasta. Korkealla pyörivät voima-
lat voivat aiheuttaa linnuille törmäysriskejä, tuoda esteitä lintujen lentoreiteille sekä aiheuttaa häiriötä lin-
nuille ja siten vaikuttaa elinympäristön suotuisuuteen. Lähtökohtaisesti tuulivoimaloita ei tulekaan sijoittaa 
linnuston kannalta tärkeille alueille tai niiden välittömään läheisyyteen, mutta tapauskohtaista harkintaa voi-
daan tehdä tuulivoimarakentamisen vaikutusten perusteella (YM 2016a). Lisäksi lepakoille voi aiheutua tuu-
livoimaloista haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimaloiden on todettu esimerkiksi aiheuttavan lepakoiden kuole-
mia törmäysten sekä ilmanpaineen muutoksen aiheuttavan barotrauman takia (Meller 2017). 

Tuulivoiman haitallisia vaikutuksia luontoon ja sen lajistoon pyritään estämään lainsäädännön sekä erilais-
ten ohjeistusten ja suositusten kautta. Lainsäädännöstä tulevat erilaiset lajien ja luonnon suojelusäännökset 
voivat esimerkiksi asettaa rajoitteita voimaloiden sijoittamiseen alueella, joten luonto- ja lajistoasiat tulee 
ottaa huomioon hankesuunnittelussa. 

Lainsäädäntö 
Lainsäädännön kautta suojellaan luontoa ja sen lajistoa monella tavalla. Lainsäädäntö suojelulle koostuu 
kansainvälisistä sopimuksista, luonnonsuojelulain nojalla täytäntöön pannuista Euroopan yhteisön direktii-
veistä Natura 2000 -verkostoon liittyen sekä kansallisen lainsäädännön luonnonsuojelulaista, ympäristön-
suojelulaista, vesilaista ja metsälaista. 

Kansainväliset sopimukset 

Luontoa ja sen lajistoa suojellaan Suomessa kansallisen lainsäädännön lisäksi myös kansainvälisen yhteis-
työn avulla. Suomi on sitoutunut useisiin sopimuksiin, joiden avulla pyritään turvaamaan luonnon monimuo-
toisuutta. Esimerkkejä näistä ovat YK:n biodiversiteettisopimus ja EU:n monimuotoisuusstrategia, joiden 
pohjalta Suomi on myös laatinut oman kansallisen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
strategian (vuosille 2012–2020). Näiden sopimusten lisäksi Suomi on ratifioinut useita lajisuojeluun liittyviä 
kansainvälisiä sopimuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi Bernin sopimus Euroopan luonnonvaraisten eläinten, 
kasvien ja niiden elinympäristöjen suojelusta, Bonnin yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten 
suojelusta sekä Ramsar-sopimus kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen ja vesilintujen suojelusta.  

Kansainväliset sopimukset ja niistä tulevat velvoitteet tulee ottaa huomioon myös tuulivoimarakentamisessa 
ja sen suunnittelussa. 
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YK:n biodiversiteettisopimus ja EU:n monimuotoisuusstrategia 

YK:n biodiversiteettisopimus on keskeisin luonnon monimuotoisuutta turvaava sopimus, jonka tavoitteena 
on ekosysteemien ja kasvi ja eläinlajien suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä geenivarojen saata-
vuudesta koituvien hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako (YM 2021a). Seuraavassa YK:n luon-
non monimuotoisuus -kokouksessa (COP15) on määrä sopia uusista kansainvälisistä tavoitteista luonnon 
köyhtymisen pysäyttämiseksi, sillä edellisten tavoitteiden voimassaolokausi päättyi vuoteen 2020 (YM 
2021a).  

YK:n biodiversiteettisopimuksen toimeenpanolle keskeisiä ovat kansalliset luonnon monimuotoisuusstrate-
giat ja toimintaohjelmat. EU:n monimuotoisuusstrategia on yksi tällainen strategia. Euroopan komissio on 
vuonna 2020 antanut uuden EU:n luonnon monimuotoisuusstrategian, joka ulottuu vuoteen 2030 ja joka 
viitoittaa EU:n sitoutumista kunnianhimoisiin toimiin luonnon monimuotoisuuden puolesta sekä kirittää kan-
sainvälisiä toimia luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi (YM 2021a). Monimuotoisuusstrategian tavoitteet 
viimeistellään, kun YK:n kansainväliset tavoitteet on päätetty. 

Bernin yleissopimus 

Bernin yleissopimus (29/1986) Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäris-
tön suojelusta on saatettu voimaan asetuksella. Yleissopimus velvoittaa sopimusvaltiot pitämään luonnon-
varaiset kasvi- ja eläinkannat tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia (Ber-
nin sopimus 2 artikla). Bernin sopimus on lisäksi johtanut Euroopan yhteisön luonto- ja lintudirektiiveihin 
sekä Natura 2000-verkoston luomiseen. 

Sopimus sisältää yleisten määräysten lisäksi myös elinympäristön ja lajien suojeluun liittyviä artikloja. Suo-
jelussa huomiota kiinnitetään erityisesti erittäin uhanalaisiin ja vaarantuneisiin lajeihin. Sopimuksen piiriin 
kuuluvat lajit löytyvät sopimuksen liitteistä. Liitteessä 1 on tiukasti suojeltavat kasvilajit, liitteessä 2 tiukasti 
suojeltavat eläinlajit ja liitteessä 3 lajit, joiden pyyntiä ja metsästystä tulee säädellä (Norden 2006). Tuulivoi-
marakentaminen ei saa häiritä tai tahallisesti hävittää sopimuksella suojeltavien lajien elinympäristöjä.  

Suomessa tavattavista lajeista sopimuksen piiriin kuuluu mm. petolintuja ja pöllöjä, sekä kaikki Suomessa 
tavattavat lepakkolajit. 

Bonnin yleissopimus 

Bonnin sopimus (62/1988) on kansainvälinen yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemi-
sesta, jonka Suomikin on ratifioinut. Bonnin sopimus velvoittaa suojelemaan sopimuksessa mainittujen la-
jien sellaisia elinympäristöjä, jotka ovat tärkeitä sen sukupuuttoon kuolemisen estämiseksi, asianmukaisesti 
torjumaan, korjaavaan tai supistamaan mahdollisimman vähiin erilaisten toimintojen haitalliset vaikutukset 
tai esteet, jotka vakavasti vaikeuttavat lajin muuttoa tai tekevät sen mahdottomaksi sekä torjumaan ja vä-
hentämään asianmukaisesti tekijöitä, jotka vaarantavat lajin säilymisen tai saattavat lisätä tätä vaaraa (Bon-
nin sopimus 3. artikla). Sopimuksen velvoitteet on otettava huomioon tuulivoimarakentamista suunnitel-
lessa, eli tuulivoimalat eivät saa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia sopimuksen piiriin kuuluvien lajien muut-
toon tai niiden yleiseen säilymiseen. 

Suomessa tavattavat lepakkolajit kuuluvat Bonnin sopimuksen liitteen 1 erittäin uhanalaisiin muuttaviin lajei-
hin.  

Sopimuksen tavoitteisiin pyritään toimeenpanemalla suojelutoimia lajien suojelemiseksi, sekä tekemällä jä-
senvaltioiden kesken alueittaisia alasopimuksia lajien suojelemiseksi. Alasopimuksena Suomessa on voi-
massa mm. sopimus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta (AEWA, SopS 
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9/2000) sekä Euroopan lepakkojen suojelusopimus (EUROBATS, SopS 104/1999). AEWA pyrkii säilyt-
tämään ja palauttamaan muuttavien vesilintujen suotuisa suojelutaso sekä suojelemaan niiden elinympäris-
töjä (Norden 2006). Sopimus kattaa 255 vesilintulajia, jotka viettävät koko vuoden tai osan vuodesta kos-
teikoissa. EUROBATS velvoittaa osapuolimaitaan suojelemaan lepakoita lainsäädännön keinoin, jonka li-
säksi maiden tulee pyrkiä nimeämään ja suojelemaan lepakoille tärkeitä saalistusalueita (SLTY 2014). 

Bonnin yleissopimuksen alaisena on tehty myös vuonna 2008 yhteisymmärryspöytäkirja muuttavien pe-
tolintujen suojelusta, jonka Suomi on allekirjoittanut (YM 2017). Sopimus kattaa yli 70 lintulajia, ja sen tar-
koitus on parantaa petolintujen suojelutasoa. Sopimuksen keinoina on muun muassa petolintulajien elinym-
päristöjen suojelu ja laittoman metsästyksen ehkäisy. Yhteisymmärryspöytäkirja ei itsessään ole oikeudelli-
sesti sitova, mutta suurin osa sen toimenpiteistä on EU:ssa pantu toimeen lintu- ja luontodirektiivien sään-
nösten kautta (Euroopan komissio 2011). 

Ramsarin sopimus 

Ramsarin sopimuksen (3/1976), eli vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä 
maita koskevan yleissopimuksen, tavoitteena on kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen ja vesilintujen 
suojelun edistäminen (YM 2021b). Yleissopimus velvoittaa sopimusmaat edistämään kosteikkojen ja vesi-
lintujen suojelua perustamalla luonnonsuojelualueita (Norden 2006). Suomessa on laadittu sopimuksen 
pohjalta myös Kansallinen Ramsar -kosteikkotoimintaohjelma osana Valtioneuvoston Suomen luonnon mo-
nimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaa ja toimintaohjelmaa. Kaikki Suomen Ramsar-alueet 
kuuluvat myös Natura 2000 -verkostoon, joten ne ovat vahvasti suojeltuja. Ramsar-alueita tulee välttää tuu-
livoimarakentamisessa. 

Keski-Suomessa sijaitsee yksi Ramsar-alue, joka on osittain myös Pohjois-Savon puolella. Ramsar-alue on 
Keiteleen ja Viitasaaren kuntien alueella sijaitseva Heinä-Suvanto - Hetejärvi. Alue kuuluu myös Natura 
2000 -verkoston SAC- ja SPA-alueisiin. 

EU:n direktiivit luonnonsuojelusta 

Luonnonsuojelulailla on pantu täytäntöön Euroopan yhteisön luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimis-
tön ja kasviston suojelusta annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY (luontodirektiivi) sekä luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta annettu neuvoston direktiivi 79/409/ETY (lintudirektiivi). Direktiivit ovat Euroopan unionin 
tärkeimmät luonnonsuojelusäädökset (YM 2021c). Luontodirektiivi ja lintudirektiivi edellyttävät lajien ja nii-
den elinympäristöjen suojelua sekä lajien metsästämisen ja muun hyödyntämisen sääntelyä (Ympäristöhal-
linto 2021e). Osalle suojeltavista lajeista on direktiivien nojalla osoitettava myös erityisten suojelutoiminen 
alueita, jotka muodostavat monimuotoisuutta turvaavan Euroopan unionin Natura 2000 -verkoston. 

Tuulivoimahankealueella tai sen lähistöllä sijaitsevat Natura 2000 -verkoston alueet voivat vaikuttaa hank-
keen etenemiseen. Natura 2000 -verkoston alueilla tulee noudattaa luonnonsuojelulain luvun 10 pykäliä, 
jotka voivat tiukimmillaan kieltää rakentamisen alueelle. Natura 2000 -alueilla on voimassa suojelun perus-
teena olevien luonnonarvojen merkittävän heikentämisen kielto (LSL 64 a §). Jos Natura 2000 -alueella tai 
sen ulkopuolella sijaitseva hanke todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura 2000 -alueen suojelemi-
sen perusteena olevia luonnonarvoja, tulee hankkeen vaikutukset alueeseen arvioida (Natura-arviointi) 
(LSL 65 §). Natura-arvioinnin tekemisestä vastaa hankkeen toteuttaja, ja arvioinnin tekemisen varmistaa 
suunnitelman hyväksyvä viranomainen (YM 2021d). Arvioinnista on lisäksi pyydettävä lausunto alueelliselta 
ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on (YM 2021d). Yleensä arviointi voi 
tulla kyseeseen tuulivoimahankkeessa, jos hanke tulisi pienentämään Natura-alueen luontotyyppien tai la-
jien elinympäristöjen alaa, vaikuttamaan luontotyyppeihin ja lajeihin heikentävästi, tai jos se vaikuttaisi muu-
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ten alueen ekologiseen tilaan tai rakenteeseen (YM 2016a). Jos Natura-arviointi osoittaa hankkeen merkit-
tävästi heikentävän alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja, hankkeelle ei saa myöntää toteutta-
mislupaa (LSL 66 §). Tuulivoimahankkeen sijoittuessa lähelle Natura 2000 -aluetta on Natura-arviointi kan-
nattavaa tehdä hyvissä ajoin, jotta mahdollisuudet hankkeen etenemiselle selviävät.  

Luontodirektiivi 

Luontodirektiivin tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla luontotyyppejä 
ja luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa (Direktiivi 92/43/ETY). Natura 2000 -verkostoon kuuluvien luonto-
direktiivin mukaisten erityisten suojelutoimien alueiden (SAC-alue) muodostamisen perusteena on luonto-
tyyppejä ja/tai lajeja. Perusteena olevat luontotyypit luetellaan luontodirektiivin liitteessä 1. Nämä luontotyy-
pit ovat sellaisia, joiden luontainen esiintymisalue on hyvin pieni tai jotka ovat vaarassa hävitä yhteisön alu-
eelta. SAC-alueiden perusteena olevat eläin- ja kasvilajit puolestaan luetellaan direktiivin liitteessä 2. Luon-
todirektiivi määrittelee myös muita yhteisön tärkeinä pitämiä suojeltavia lajeja: tiukkaa suojelua edellyttävät 
eläin- ja kasvilajit on listattu direktiivin liitteessä 4. Näiden lajien yksilöiden tahallinen tappaminen, pyydystä-
minen, kerääminen ja häiritseminen on kielletty. Lisäksi liitteen 4 eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikko-
jen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty LSL 49 §:n nojalla, ja paikkojen esiintyminen on yhtenä pe-
rusteena luonnonsuojelualueen muodostamiseen alueelle (LSL 10 §). Esimerkiksi kaikki Suomessa tavatta-
vat lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen 4a lajeihin. 

Keski-Suomesta löytyy yhteensä 141 Natura 2000 -verkoston SAC-aluetta. Osa SAC-alueista on päällek-
käin myös SPA-alueiden kanssa. Kohteiden kuvaukset ja alueiden suojeluperusteet löytyvät Suomen ympä-
ristökeskuksen karttapalvelusta: https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/in-
dex.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b68076e1a.  

SAC-alueiden muodostamisen perusteena olevia luontodirektiivin liitteen 1 luontotyyppejä löytyy Keski-Suo-
men Natura 2000 -verkoston alueilta 27 kappaletta (liite 4). Luontodirektiivin liitteen 4 lajeja löytyy Keski-
Suomen Natura 2000 -verkoston alueilta lajien levinneisyyden perusteella ainakin 21 kappaletta. Näiden 
lajien, sekä muidenkin Suomesta löytyvien luontodirektiivin liitteen 4 lajien (pl. lepakot), esittelyt löytyvät 
Ympäristöministeriön julkaisusta "Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt", 
joka löytyy osoitteesta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/79301/SY_1_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Lintudirektiivi 

Lintudirektiivin tarkoitus on suojella luonnonvaraisia lintulajeja niin, että lintulajien kantoja saadaan ylläpidet-
tyä tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia (Direktiivi 2009/147/EY). Natura 
2000 -verkostoon kuuluvien lintudirektiivin mukaisten erityisten suojelualueiden (SPA-alue) muodostamisen 
perusteena olevat lintulajit luetellaan lintudirektiivin liitteessä 1. Tuulivoimahanketta suunnitellessa tulee 
aina tarkistaa hankealueella ja sen läheisyydessä elävät lintudirektiivin lajit sekä niihin liittyvät SPA-alueet. 

Natura 2000 -verkoston SPA-alueita löytyy Keski-Suomesta 45 kappaletta. Alueiden kuvaukset ja suojelu-
perusteet löytyvät Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelusta: 
https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b68076e1a.  

Luonnonsuojelulaki 

Luonnonsuojelulaki sisältää nimensä mukaisesti luonnon suojelemiseksi tarkoitettuja rajoitteita ja toimenpi-
teitä. Luonnonsuojelulain tarkoituksena on ylläpitää luonnon monimuotoisuutta, ja sen nojalla suojellaan niin 
luontoarvoja kuin erilaisia eläin-, kasvi- ja sienilajeja sekä niiden elinympäristöjä. Luontoarvojen ja lajien 

https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b68076e1a
https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b68076e1a
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79301/SY_1_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79301/SY_1_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=831ac3d0ac444b78baf0eb1b68076e1a
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suojelua toteutetaan esimerkiksi luonnonsuojeluohjelmien, luonnonsuojelualueiden, luontotyyppien suoje-
lun, lajien esiintymispaikkojen suojelun ja lajien rauhoittamisen avulla. Myös edellä mainittu Natura 2000 -
verkoston alueiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain avulla. 

Luonnonsuojelulain säännökset voivat tuoda rajoitteita tuulivoimahankkeen suunnitelmiin, jos alueella tai 
sen läheisyydessä esiintyy laissa rauhoitettu luontotyyppi tai laji. Tämän takia luonnonsuojelulain säännök-
set tulee aina ottaa huomioon suunnitellessa tuulivoimahanketta. 

Luonnonsuojeluohjelmat ja luonnonsuojelualueet 

Valtakunnallisesti merkittäviä luontoarvoja turvaamaan voidaan laatia luonnonsuojeluohjelmia (LSL 7 §). 
Ohjelmien avulla alueita varataan luonnonsuojelutarkoituksiin. Luonnonsuojeluohjelman alueella on voi-
massa toimenpiderajoitus, eli ohjelmaan kuuluvalla alueella ei saa suorittaa suojelun tarkoituksen vaaranta-
vaa toimenpidettä (LSL 9 §). Tuulivoimahankkeen sijoittuessa luonnonsuojeluohjelman alueelle tulee siis 
varmistua siitä, onko rakentaminen alueella mahdollista suojelusäännösten valossa. 

Luonnonsuojeluohjelmia on useita, ja ne kohdistuvat erilaisten luontoarvojen turvaamiseen. Luonnonsuoje-
luohjelmia ovat valtioneuvoston vahvistamat suojeluohjelmat kuten harjujen, lehtojen, soiden, lintuvesien ja 
rantojen suojeluohjelmat. Suojeluohjelmien alueet ovat osin päällekkäisiä Natura 2000 -verkoston alueiden 
kanssa. 

Luonnonsuojelualueita perustetaan luonnonsuojeluohjelmien mukaisesti, tai yksityiselle kuuluvalla alueella 
hakemuksesta tai suostumuksella. Luonnonsuojelualueita ovat kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut 
luonnonsuojelualueet. Perustamisedellytykset luonnonsuojelualueelle löytyvät LSL 10 §:stä. Suojelualueita 
voidaan perustaa niin luontotyyppien tai lajien esiintymisen kuin alueen yleisen edustavuuden tai arvokkuu-
denkin perusteella. Valtion mailla sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla on voimassa luonnonsuojelulain mukai-
set rauhoitussäännökset, joita on annettu erikseen kansallispuistoille ja luonnonpuistoille (LSL 13 §) ja 
muille suojelualueille (LSL 17 a§). Yksityiselle kuuluvalla alueella sijaitsevalla luonnonsuojelualueella rau-
hoitusmääräykset sovitaan yhdessä ELY-keskuksen ja maanomistajan kanssa (LSL 24 §). Luonnonsuojelu-
alueet ovat pääsääntöisesti tuulivoimarakentamiselle soveltumattomia alueita (YM 2016a). 

Keski-Suomessa sijaitsee neljä kansallispuistoa: Leivonmäen, Etelä-Konneveden, Pyhä-Häkin sekä Sala-
majärven kansallispuistot. Keski-Suomesta löytyy myös kaikkien valtioneuvoston vahvistamien suojeluohjel-
mien mukaisia luonnonsuojelualueita, joista osa on myös Natura 2000 -verkoston alueita. Näiden lisäksi 
Keski-Suomessa on lukuisia suojelualueita, jotka eivät kuulu suojeluohjelmiin tai Natura 2000 -verkostoon, 
mutta jotka on suojeltu esimerkiksi metsiensuojelun, linnustonsuojelun, virtavesien suojelun tai rantaluon-
non suojelun kannalta arvokkaina alueina. 

Esimerkiksi lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvia alueita löytyy Keski-Suomesta 13 kappaletta (liite 3) 
(Keski-Suomen liitto 2017a). Lähes kaikki näistä alueista on muodostettu suojelualueiksi tai sisällytetty Na-
tura 2000 -verkostoon. Lintuvesiensuojeluohjelman suojelualueiden sijainnit kartalla löytyvät Keski-Suomen 
maakuntakartan alueluettelosta osana luonnonsuojelualueita: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/si-
tes/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf.  

Suojellut luontotyypit 

Luonnonsuojelulaki suojelee myös tiettyjä luontotyyppejä. LSL 29 § luettelee sellaiset luontotyypit, joihin 
kuuluvia luonnontilaisia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen vaaran-
tuu. Tarkemmat säännökset pykälän tarkoittamista luontotyypeistä löytyvät luonnonsuojeluasetuksesta 
(LSA 10 §). Yksittäistapauksissa suojeltujen luontotyyppien esiintymisalueille voidaan myöntää poikkeus 

https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/25368-Alueluettelo_mv.pdf
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kiellosta, jos luontotyypin suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu tai luontotyypin suojelu estää ylei-
sen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen (LSL 31 §). Luontotyyppien 
suojelusäännökset tulee ottaa huomioon tuulivoimahankkeessa, ja suunnitella voimaloiden, teiden ja mui-
den rakennelmien sijoittaminen niin, ettei luontotyyppien säilyminen vaarannu. 

Keski-Suomesta löytyy julkaisun kirjoitushetkellä LSL 29 §:n mukaisesti suojelluista luontotyypeistä jalopuu-
metsiköitä (kuva 6) ja tervaleppäkorpia. 

 
Kuva 6. Suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvaa Vaherojan lehmusmetsikköä Luhangassa. Kuvaaja: Elina Lehtinen 2002. 
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Rauhoitetut eläin- ja kasvilajit 

Luonnonsuojelulain perusteella on rauhoitettu tietyt eläinlajit (LSL 38 §). Rauhoitettujen lajien listaukset löy-
tyvät luonnonsuojeluasetuksen (LSA 160/1997) liitteistä 2a ja 2b, ja rauhoitussäännökset löytyvät LSL 39 
§:stä. Laki mm. kieltää rauhoitettuja eläinlajin yksilöiden tahallisen tappamisen tai pyydystämisen, niiden 
pesien, munien ja muiden kehitysasteiden haltuunoton, siirtämisen ja tahallisen vahingoittamisen sekä 
eläinten tahallisen häiritsemisen lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin 
elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla (LSL 39 §). Myös rauhoitettujen lintujen sekä luonnonsuojeluase-
tuksen 19 §:ssä listattujen suurten petolintujen käytössä ja nähtävillä olevat pesäpuut on rauhoitettu (LSL 
39.2 §). Rauhoitettujen lajien esiintyminen tulee selvittää tuulivoimahankealueilta hankkeen suunnitteluvai-
heessa ja ottaa huomioon esiintymisestä mahdollisesti aiheutuvat muutokset suunnitelmiin. 

Esimerkiksi kaikki Suomessa luonnonvaraisina esiintyvät lepakkolajit ovat LSL 38 §:n nojalla rauhoitettuja.  

Myös tietyt kasvilajit on rauhoitettu (LSL 42 §). Lajilista rauhoitetuista kasveista löytyy luonnonsuojeluase-
tuksen liitteistä 3a, 3b ja 3c. Laki kieltää rauhoitetun kasvin tai sen osan poimimisen, keräämisen, irti leik-
kaamisen, juurineen ottamisen tai hävittämisen (LSL 42 §). Näin ollen tuulivoimahankkeen suunnittelussa 
tulee tutkia tarkkaan rakennelmien alle jäävä alue, sillä rauhoitettujen kasvilajien esiintyminen voi vaikuttaa 
voimaloiden sijoittamismahdollisuuksiin. 

Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit  

Lajit, joiden luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut, voidaan säätää uhanalaisiksi (LSL 46 §). Lis-
taus uhanalaisista lajeista löytyy luonnonsuojeluasetuksen liitteestä 4. Jos uhanalaisen lajin häviämisuhka 
on ilmeinen, voidaan laji säätää erityisesti suojeltavaksi (LSL 47 §). Tällaisen lajin säilymiselle tärkeän esiin-
tymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty, ja lajin suojelemiseksi on tarvittaessa laadittava oh-
jelma kannan elvyttämiseksi. Tuulivoimahankealueelta tulee selvittää uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien 
lajien esiintyminen. Jos hankealueella esiintyy uhanlaisia tai erityisesti suojeltavia lajeja, tulee rakentaminen 
suunnitella ja sijoitella niin, etteivät voimalat tuhoa lajien elinalueita. 

Erityisesti suojeltavien lajien rajauspäätöksiä Keski-Suomessa on tähän mennessä tehty kahdelle eläinlajille 
(kätköpää ja valkoselkätikka) sekä 10 kasvilajille (erilaisia sammallajeja, liite 4). 

Ympäristönsuojelulaki 

Ympäristönsuojelulaista löytyy luontoon liittyvää sääntelyä, joka voi tulla kyseeseen tuulivoimarakentami-
sessa. Huomioon on otettava maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot, joita tuulivoimarakentaminen ei saa 
rikkoa. 

Maaperän pilaamiskielto (YSL 16 §) kieltää jättämästä tai päästämästä maahan sellaisia aineita tai eliöitä, 
jotka johtavat maaperän laadun huononemiseen ja voivat aiheuttaa erilaisia haittavaikutuksia. Pohjaveden 
pilaamiskielto (YLS 17 §) puolestaan kieltää aineen, energian tai pieneliöiden laiton, päästön tai johdon 
paikkaan, jossa se voi aiheuttaa muutoksia pohjaveden laatuun. Maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot 
tulee ottaa huomioon varsinkin tuulivoihankkeen rakennusvaiheessa, ja huolehtia ettei maaperään ja sitä 
kautta pohjaveteen pääse haitallisia aineita. Voimaloiden sijoittaminen on myös suunniteltava huolellisesti, 
sillä voimalan mahdollisen vian takia sen sisältämiä kemiallisia aineita voi valua maaperään ja pahimmillaan 
pohjaveteen. 
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Vesilaki 

Tuulivoimalan rakentaminen tarvitsee vesilain mukaisen vesiluvan, jos hanke voi aiheuttaa vesilain 3 luvun 
2 §:n mukaisia seurauksia. Lisäksi vesilaki säätelee eräiden vesiluontotyyppien suojelusta 2 luvun 11 §:ssä. 
Pykälän mukaisesti luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin fladan, kluuvijärven tai lähteen tai muu-
alla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven 
luonnontilan vaarantaminen on kiellettyä. Tällaisten vesiluontotyyppien osuessa tuulivoimahankealueelle, 
tulee niiden lähelle rakentamisen suhteen olla tarkkana. Yksittäistapauksissa vesiluontotyyppien suojelusta 
voi hakemuksesta saada poikkeusta, jos vesiluontotyypin suojelu ei huomattavasti vaarannu. 

Vesilain nojalla suojelluista vesiluontotyypeistä Keski-Suomesta löytyy lähteitä, noroja ja enintään hehtaarin 
kokoisia lampia. 

Metsälaki 

Metsälain (1093/1996) osalta tuulivoimarakentamisessa tulee ottaa huomioon metsälaki 10 §:n erityisen tär-
keät elinympäristöt. Pykälän luettelemat elinympäristöt ovat metsien biologisen monimuotoisuuden kannalta 
tärkeitä, ja niiden säilymisedellytykset tulee turvata. Metsälaki ottaa kuitenkin kantaa lähinnä metsänkäyt-
töön, joten suoraa estettä rakentamiselle se ei aiheuta. Koska tuulivoimarakentaminen kuitenkin johtaa met-
sien hakkuuseen rakennusalueella ja sen ympäristössä, tulee voimalapaikkojen suunnittelussa ottaa huomi-
oon metsälain 10 §:n mukaiset elinympäristöt. Kyseiset elinympäristöt ovat yleensä pienialaisia, joten niiden 
suojeleminen voimalapaikkaa siirtämällä onnistuu yleensä hyvin. 

Keski-Suomesta löytyy kaikkia metsälain 10 §;n erityisen tärkeitä elinympäristöjä (liite 4). 

Muu ohjaus 
Lainsäädännöllisen ohjauksen lisäksi luonnon ja lajien huomioimista tuulivoimarakentamisessa pyritään oh-
jaamaan myös monilla kevyemmillä suosituksilla ja julkaisuilla. Luontoon ja luonnonvarojen käyttöön liitty-
vän kevyemmän ohjauksen vaikuttaminen tuulivoimahankkeisiin riippuu siitä, otetaanko ne huomioon eri-
laisten luontoselvitysten teossa. Esimerkkejä tällaisista ovat valtakunnallisesti arvokkaiden geologisten 
muodostumien inventoinnit sekä valtakunnallinen uhanalaisten luontotyyppien arviointi. Lajeihin liittyvää oh-
jeistusta on mm. Suomen tärkeät lintualueet, lintujen päämuuttoreitit, Keski-Suomen tärkeät lintualueet, 
suositus suurikokoisten päiväpetolintujen pesien lähiympäristöistä, ympäristöministeriön opas linnustovaiku-
tusten arviointiin tuulivoimarakentamisessa, sekä suositus lepakoiden kartoittamisen tekemiseen. Uusim-
pana ohjausvaikutusta sisältävänä julkaisuna Keski-Suomessa toimii alkukesästä 2021 valmistunut maakot-
kaselvitys. 

Valtakunnallisesti arvokkaat geologiset muodostumat 

Geologiset muodostumat ovat pysyviä ja ainutkertaisia osia geologista kehityshistoriaa, ja ne vaikuttavat 
alueelliseen kasvillisuuteen ja eliöstöön (Ympäristöhallinto 2020b). Ympäristöhallinto on toteuttanut näiden 
muodostumien inventointeja ja arvottamisia, joita voidaan käyttää apuna alueiden käytön suunnittelussa. 
Valtakunnallisesti arvokkaita geologisia muodostumia ovat valtakunnallisesti arvokkaat kivikot, moreeni-
muodostumat ja tuuli- ja rantakerrostumat sekä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalu-
eet. Valtakunnallisesti arvokkaiden geologisten muodostumien alueiden soveltuminen tuulivoimarakentami-
seen ratkaistaan tapauskohtaisesti selvitysten ja vaikutusarviointien perusteella (YM 2016a). 
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Kaikkia inventoituja geologisia muodostumia löytyy myös Keski-Suomesta. Valtakunnallisista inventoin-
neista ja Keski-Suomessa sijaitsevista arvokkaista geologisista muodostumista saa lisätietoa seuraavista 
lähteistä: 

Valtakunnallisesti arvokkaita kivikoita löytyy Keski-Suomesta 50 (liite 4). Arvokkaiden kivikoiden inventoin-
tien tulokset esitellään julkaisussa "Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot - Osa 1" (Suomen ympäristö 2 | 
2018): https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/161475/SY_2_18_Valtakunnall_arvokkaat_kivikot.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

Valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostumia löytyy Keski-Suomesta 41 (liite 4). Arvokkaiden moree-
nimuodostumien inventointien tulokset esitellään julkaisussa "Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodos-
tumat" (Suomen ympäristö 14 | 2007): https://helda.helsinki.fi/bitstream/han-
dle/10138/38399/SY_14_2007.pdf?sequence=14&isAllowed=y.  

Valtakunnallisesti arvokkaita tuuli- ja rantamuodostumia löytyy Keski-Suomesta 15 (liite 4). Arvokkaiden 
tuuli- ja rantamuodostumien inventointien tulokset esitellään julkaisussa "Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- 
ja rantakerrostumat" (Suomen ympäristö 32 | 2011): https://helda.helsinki.fi/bitstream/han-
dle/10138/37025/SY_32_2011.pdf?sequence=5&isAllowed=y.  

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita kallioalueita löytyy Keski-Suomesta 90. Arvokkaiden 
kallioalueiden inventointien tulokset esitellään julkaisussa "Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvok-
kaat kallioalueet Keski-Suomessa" (SYKE 2009). Tämä julkaisu on kokonaisuudessaan saatavilla vain pa-
perisena, mutta osia siitä, kuten Keski-Suomessa sijaitsevat arvokkaat kallioalueet, on katsottavissa ympä-
ristöhallinnon sivun linkeistä: https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kalliot/Valtakunnallisen_kallioalueinventoinnin_aluekohtaiset_raportit.  

Valtakunnallinen uhanalaisten luontotyyppien arviointi 

Suomen uhanalaisia luontotyyppejä on arvioitu viimeksi vuosina 2008 ja 2018. Uusimman arvioinnin perus-
teella vajaa puolet luontotyypeistämme on uhanalaisia (Ympäristöhallinto 2020a). Suurin osa uhanalaisista 
luontotyypeistä sijaitsee perinnebiotyypeissä ja metsissä. Uudessa arvioinnissa on sovellettu IUNC:n uhan-
alaisuuskriteerejä. Uhanalaisten luontotyyppien huomioimiselle ei ole suoraa velvoitetta luonnonsuojelu-
laissa, mutta kaavoituksen kautta tämä arviointi tulee huomioitavaksi tuulivoimarakentamisessa. Yleis- ja 
asemakaavojen sisältövaatimuksissa on luonnonympäristön/-arvojen vaaliminen ja hävittämiskielto (MRL 
39 § 2 mom 8 kohta sekä MRL 54 § 2 mom). Näiden vaatimusten perusteella myös uhanalaiset luontotyypit 
tulee huomioida kaavoituksessa. Listaus otetaankin yleensä huomioon hankkeen luontoselvityksiä teh-
dessä. 

Kaavojen sisältövaatimusten säännöksistä löytyy luonnonympäristön/-arvojen vaaliminen ja hävittämiskielto 
(yleiskaava MRL 39 § 2 mom 8 kohta, asemakaava 54 §:n 2 momentti). Lisäksi MRL 197 §:ssä viitataan 
luonnonsuojelulain ja sen nojalla säädetyn noudattamista lupa-asioissa ja muissa viranomaisipäätöksissä 
sekä LSL 10 luvun (Natura-arviointi) säännösten noudattamisesta. 

Uhanalaisia luontotyyppejä ovat esimerkiksi perinteisen karjatalouden muovaavat perinnebiotoopit, jotka 
ovat käymässä vähiin vanhojen maatalousmenetelmien loppuessa (Ympäristöhallinto 2020a). Tuulivoima-
hankkeen alueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat perinnebiotoopit tulee ottaa huomioon tuulivoimarakenta-
misen suunnittelussa, ja pyrkiä näiden luontotyyppien säilyttämiseen. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161475/SY_2_18_Valtakunnall_arvokkaat_kivikot.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161475/SY_2_18_Valtakunnall_arvokkaat_kivikot.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38399/SY_14_2007.pdf?sequence=14&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38399/SY_14_2007.pdf?sequence=14&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37025/SY_32_2011.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37025/SY_32_2011.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kalliot/Valtakunnallisen_kallioalueinventoinnin_aluekohtaiset_raportit
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kalliot/Valtakunnallisen_kallioalueinventoinnin_aluekohtaiset_raportit
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Uhanalaisten luontotyyppien listaus löytyy julkaisusta "Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018: Luonto-
tyyppien punainen kirja. Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset" (Suomen ympäristö 5 | 2018). Julkaisu löytyy 
osoitteesta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161234.   

Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) 

Suomen tärkeät lintualueet -kartoitus (FINIBA) listaa koko maan tärkeät lintujen pesimä- ja kerääntymisalu-
eet sekä pyrkii turvaamaan niiden säilymisen linnustolle soveliaana (Leivo ym. 2002). FINIBA ei ole viralli-
nen suojeluohjelma, mutta sitä käytetään työkaluna valtakunnallisen ja alueellisen luonnonsuojelun ja aluei-
denkäytön suunnittelussa (Leivo ym. 2002). Näin ollen FINIBA-alueet olisi hyvä ottaa huomioon myös tuuli-
voimarakentamisessa. 

Keski-Suomessa sijaitsee FINIBA-raportin mukaan 14 tärkeää lintualuetta, sekä osittain myös yksi pääosin 
Päijät-Hämeessä sijaitseva alue (liite 3). Tietoja alueista löytyy BirdLife Suomen raportista "Suomen tärkeät 
lintualueet": https://tiedostot.birdlife.fi/julkaisut/finiba/finiba-raportti.pdf.  

Keski-Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI) 

Valtakunnallisen kartoituksen lisäksi Keski-Suomessa on kartoitettu myös maakunnallisesti tärkeitä lintualu-
eita MAALI-hankkeessa. Kartoituksen tarkoituksena on ollut saada huomioitua myös valtakunnallisen kartoi-
tuksen ulkopuolelle jääneitä linnuston monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita, jotta konflikteja alueiden-
käytön suunnittelun kanssa voitaisiin paremmin välttää. 

Maakunnallisesti tärkeitä lintualueita sijaitsee Keski-Suomessa 66 kappaletta. Alueita on tutkittu kahden eri 
lintutieteellisen yhdistyksen puolesta, koska Keski-Suomi jakautuu kahden yhdistyksen toimialueelle. Aluei-
den kuvaukset ja karttaesitykset löytyvät osittain Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen (KSLY) MAALI-
raportista: https://tiedostot.birdlife.fi/alueet/maali/ksly-maali-raportti.pdf, sekä osittain Suomenselän lintutie-
teellisen yhdistyksen (SSLTY) MAALI-raportista: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/si-
tes/3/2020/09/24730-SSLTY_MAALI_raportti_Suomenselan_K-S_kunnat.pdf.    

Lintujen päämuuttoreitit 

BirdLife Suomi on tuottanut ympäristöministeriön toimeksiannosta selvityksen lintujen päämuuttoreiteistä 
Suomessa. Julkaisu osoittaa kansallisesti tärkeät laajat aluekokonaisuudet, jotka tulisi ottaa huomioon esi-
merkiksi tuulivoima-alueiden sijoittamisessa (BirdLife 2021a). 

Keski-Suomen yli kulkevat päämuuttoreitit ja huomioitavat lajit tulee aina tarkistaa alueellisesti asiantunti-
joilta tuulivoimahanketta suunnitellessa. Vaihtelevuuden takia pysyviä rajoitteita ei alueittain ole annettu.  

Linkki lintujen päämuuttoreiteistä tehtyyn selvitykseen löytyy ympäristöhallinnon verkkopalvelusta osoit-
teesta: https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Tuulivoimarakentaminen/Tuulivoimarakentaminen(25775).  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161234
https://tiedostot.birdlife.fi/julkaisut/finiba/finiba-raportti.pdf
https://tiedostot.birdlife.fi/alueet/maali/ksly-maali-raportti.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/24730-SSLTY_MAALI_raportti_Suomenselan_K-S_kunnat.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/24730-SSLTY_MAALI_raportti_Suomenselan_K-S_kunnat.pdf
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Tuulivoimarakentaminen/Tuulivoimarakentaminen(25775)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Tuulivoimarakentaminen/Tuulivoimarakentaminen(25775)
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Sääksisäätiön suositus sääksen pesäpaikkojen huomioon ottamisesta 

Sääksisäätiö on antanut suosituksen sääksen pesäpaikkojen huomioon ottamiseksi tuulipuistojen suunnitte-
lutyössä. Säätiön suositus on, että tuulivoimalan ja asutun sääksenpesän välinen etäisyys tulisi olla vähin-
tään kaksi kilometriä. Suositus perustuu säätiön asiantuntijoiden vuosien kokemukseen pesäpaikkojen ja 
lintujen seurannasta (Sääksisäätiö 2014). Säätiö suosittelee myös tuulivoimahanketoimijaa teetättämään 2–
3 vaihtopesää, mikäli kahden kilometrin suojavyöhykkeen ulkopuolisella alueella pesii sääksiä.  

Kahden kilometrin suositus sääksen pesäpaikkojen ja tuulivoimaloiden etäisyydelle mainitaan myös Tuuli-
voimarakentamisen suunnittelu -oppaassa (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016). Oppaan mukaan suuria pe-
tolintuja koskeville selvityksille muodostuu erityisiä vaatimuksia silloin, kun suunnittelualue sijaitsee noin 
kahden kilometrin säteellä suurten petolintujen, kuten sääksen, pesäpaikoista ja vakiintuneista talviaikai-
sista ruokailualueista (YM 2016a). 

Ympäristöministeriön ohjeistus linnustovaikutusten arvioinnista 
tuulivoimarakentamisessa 

Ympäristöministeriö on vuonna 2016 julkaissut ohjeistuksen linnustovaikutusten arvioinnista tuulivoimara-
kentamisessa (Suomen ympäristö 6|2016). Selvityksen tarkoituksena on parantaa tuulivoimarakentamisen 
linnustovaikutuksiin liittyvien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin laatua ja edistää linnuston huomioimista 
tuulivoimarakentamisen suunnittelussa (YM 2016c).  

Julkaisu "Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa" löytyy osoitteesta: https://julkaisut.valtio-
neuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

EUROBATS ohjeistus lepakoiden huomioimiselle tuulivoimahankkeissa 

Lepakoiden suojelusopimuksen (EUROBATS) nojalla on julkaistu myös ohjeistus lepakoiden huomioimi-
sesta tuulivoimahankkeissa. Julkaisu sisältää ohjeita tuulivoimaloista lepakoille aiheutuvien vaikutusten ar-
viointiin sekä tuulivoimaloiden suunnitteluun, rakentamiseen ja toimintaan lepakkopopulaatioiden ekologis-
ten vaatimusten mukaisesti (EUROBATS 2015). 

Julkaisu "Guidelines for consideration of bats in wind farm projects - Revision 2014" löytyy osoitteesta: 
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/pubseries_no6_eng-
lish.pdf.  

Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen suositus lepakkokartoituksista 

Lepakoiden kartoittamista ohjeistetaan Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n julkaisemalla suosituksella 
lepakkokartoituksista. Suosituksessa ohjeistetaan laadukkaan lepakkoselvityksen tekoon. Lisäksi ohjeistuk-
sessa esitetään kartoituskohteiden luokittelua kolmeen arvoluokkaan: lisääntymis- ja levähdyspaikkaan, tär-
keään ruokailualueeseen tai siirtymäreittiin ja muuhun lepakoiden käyttämään alueeseen (SLTY 2014). Alu-
een käyttö ja suojeluvaatimukset riippuvat ohjeistuksen mukaan tästä luokittelusta. 

Linkki kartoitusohjeeseen löytyy STLY:n sivuilta osoitteesta: http://www.lepakko.fi/tutkimus.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/pubseries_no6_english.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/pubseries_no6_english.pdf
http://www.lepakko.fi/tutkimus
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Keski-Suomen maakotkaselvitys 

Tuulivoimarakentamiseen ja lajiston suojeluun liittyy myös juuri valmistunut Keski-Suomen alueen maakot-
kaselvitys. Selvitys on teetetty osana Keski-Suomen ELY-keskuksen tuulivoimarakentamisen edistämis-
työtä, johon on saatu määräraha ympäristöministeriöltä. Toisena rahoittajana selvityksessä toimi Keski-Suo-
men liitto. Maakotkaselvityksen teki Jyväskylän yliopiston ympäristötieteen maisteriopiskelija Pinja Pelkonen 
lopputyönään.  

Maakotkaselvitykseen kuuluu kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa mallinnettiin maakotkien potentiaalista 
elinaluetta maksimientropiamallinnuksella, ja pyrittiin saamaan lisätietoa maakotkan elinympäristön tärkeim-
mistä kriteereistä (Pelkonen 2021a). Toisessa osassa mallinnettiin maakotkaparien tämänhetkisiä reviirialu-
eita ja potentiaalisia reviirialueita tulevaisuudessa käyttäen resurssien valintafunktiota (Pelkonen 2021b).  

Maakotkaselvitystä pystytään hyödyntämään ELY-keskuksen asiantuntijatyössä maakotkien suojelutoi-
missa ja ohjaamaan tuulivoimarakentamisen sijoittumista maakunnassa, sekä Keski-Suomen liiton maakun-
takaavan uudistustyössä tuulivoimarakentamiselle soveltuvien alueiden määrittelyssä. Näin ollen maakotka-
selvitys on tärkeä lisä Keski-Suomen tuulivoimarakentamisen ja maakotkien suojelun yhdistämisessä.  

Selvityksen ensimmäinen osa on julkista tietoa, ja julkaisu löytyy Keski-Suomen liiton sivuilta maakunta-
kaava 2040:n valmisteluaineistosta osoitteesta: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/si-
tes/3/2021/09/Loppuraportti-osa-1.-Maakotkan-Potentiaalisten-Esiintymisalueiden-Tunnistus.pdf. Selvityk-
sen toinen osa sisältää maakotkien suojelua koskevaa salattavaa tietoa, joten se on saatavilla vain viran-
omaiskäyttöön. 

Luonto- ja lajistoasiat Keski-Suomen tuulivoimarakentamisessa 
Erilaiset luontotyyppien tai lajien suojeluun liittyvät kysymykset nousevat aika ajoin esiin Keski-Suomen tuu-
livoimahankkeiden suunnittelussa, varsinkin jos hankealueella tai sen lähistöllä sijaitsee Natura 2000 -ver-
koston alue. Direktiiveihin pohjautuva suojelu voikin muuttaa voimaloiden sijoittamissuunnitelmia ja hanke-
alueen rajoja. Myös rauhoitettujen ja uhanalaisten lajien esiintymät voivat vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. 
Lajien suojelu ei suoraan tarkoita sitä, että tuulivoimarakentaminen estyy lajien asuttamilla paikoilla, mutta 
se velvoittaa selvittämään tuulivoimarakentamisen aiheuttamat vaikutukset lajeille tällaisissa tilanteissa. 

Keski-Suomessa on pyritty pääsääntöisesti suunnittelemaan tuulivoima-alueet niin, etteivät ne menisi pääl-
lekkäin luonnonsuojelualueiden tai Natura 2000 -verkoston alueiden kanssa. Osassa Keski-Suomen tuuli-
voimahankkeista hankealue kuitenkin sijoittuu niin, että sen sisään jää osittain tai kokonaan luonnonsuojelu-
alue, suojeluvarauksella merkitty alue tai Natura 2000-verkoston alue. Joissain hankkeissa hankealueet 
myös sijaitsevat melko lähellä suojeltuja alueita, jolloin niiden aiheuttamat vaikutukset alueisiin ja alueiden 
lajistoon tulee selvittää mahdollisimman tarkasti. Natura-tarveharkinta ja tarvittaessa myös Natura-arviointi 
on edellytetty tehtäväksi Keski-Suomen tuulivoimahankkeissa, jotka sijoittuvat Natura 2000-verkoston alu-
eelle tai sen vaikutusalueelle. Tarveharkintoja ja Natura-arviointeja onkin tehty Keski-Suomen tuulivoima-
hankkeissa useita. 

Lajien ja luontotyyppien suojelu muokkaa usein tuulivoimaloiden tarkempaa sijoittelua myös Keski-Suomen 
tuulivoimahankkeissa. Selvitysten perusteella voimaloiden paikat pyritään jo suunnitteluvaiheessa valitse-
maan niin, että suojelluille lajeille tai luontotyypeille ei aiheudu merkittävää haittaa voimaloista. Oikeusta-
paukset ovat osoittaneet, että esim. linnustolle tärkeiden alueiden lähelle on mahdollista kaavoittaa tuulivoi-
mahanke, kunhan linnustoselvitykset täyttävät kaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset ja hankkeen vai-
kutukset lajistoon on otettu huomioon. Esimerkkinä tästä on Soidinmäen tuulivoimayleiskaava Saarijärvellä, 
josta valitettiin mm. niillä perusteilla, ettei luonnonsuojelualueen merkitystä ollut otettu huomioon riittävästi, 

https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2021/09/Loppuraportti-osa-1.-Maakotkan-Potentiaalisten-Esiintymisalueiden-Tunnistus.pdf
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2021/09/Loppuraportti-osa-1.-Maakotkan-Potentiaalisten-Esiintymisalueiden-Tunnistus.pdf
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ja että selvitys suojeltavaan lintulajiin kohdistuvista vaikutuksista oli puutteellinen. Linnustovaikutuksia oli 
hankkeessa selvitetty kolmella selvityksellä: pesimälinnustoinventoinnilla, lintujen kevätmuuttoselvityksellä 
sekä lintujen syysmuuttoselvityksellä. Selvitysten mukaan voimalat eivät aiheuttaisi linnustolle merkittäviä 
riskejä. Lisäksi suojeltavalle lintulajille toteutettiin pesätarkastuksia ja maastokäyntejä sisältänyt seuranta, 
jonka perusteella voimaloita ei voitu pitää uhkana pesimiselle tai populaatiolle. Läheiselle Natura 2000 -alu-
eelle tehtiin myös Natura tarveharkinta, jonka mukaan voimaloilla ei arvioitu olevan haitallisia vaikutuksia 
alueen linnustoon. Hallinto-oikeus katsoi, että kaavan selvitykset olivat varsin kattavia, ja niiden perusteella 
oli arvioitavissa, että osayleiskaava perustui MRL 9 §:n tarkoittamiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Hal-
linto-oikeuden johtopäätöksenä oli, että kaavassa oli otettu luonnonarvojen vaaliminen huomioon riittävästi.  

Jos kaavan selvitysten perusteella ei voida poissulkea heikentäviä vaikutuksia alueen suojeluarvoihin, 
kaava ei välttämättä täytä luonnonarvojen vaalimista koskevaa sisältövaatimusta ja on lainvastainen. Näin 
on käynyt Keski-Suomen rajan lähelle suunnitellulle Pesolan tuulivoimayleiskaavalle Soinissa Etelä-Pohjan-
maalla (HHaO päätös 20/0222/2). Osayleiskaavasta valitettiin mm. sillä perusteella, että kaava saattaa mer-
kittävästi heikentää Natura 2000 -alueen suojeluperusteena olevia luonnonarvoja. Tuulivoima-alueelle oli 
tehty Natura-arviointi, jota myös täydennettiin useaan otteeseen lausuntojen perusteella. Arviointeja ei kui-
tenkaan voitu asiantuntijalausuntojen perusteella pitää kaikilta osin asianmukaisina, joten arviointien perus-
teella ei pystytty poissulkemaan läheisille Natura 2000 -alueille aiheutuvaa luonnonarvojen heikentymisen 
vaaraa. Hallinto-oikeus katsoi, että otettaessa huomioon tehdyt selvitykset ja asiantuntijalausunnot, tuulivoi-
mayleiskaava heikentäisi merkittävästi luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alueet on sisällytetty Natura 
2000 -verkostoon. Näin ollen kunnanvaltuuston päätös kaavan hyväksymisestä kumottiin lainvastaisena. 
Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt kunnalle valituslupaa, joten hallinto-oikeuden päätös jäi lainvoi-
maiseksi. 

Huomioitavia lajeja 

Alle on listattu esimerkin omaisesti sellaisia lajeja, joita on tähän mennessä ollut esillä ja jotka voivat nousta 
esille Keski-Suomen tuulivoimahankkeissa. Näiden lajien esiintyminen ja elinalueet tulee selvittää ja ottaa 
huomioon hyvissä ajoin suunniteltaessa tuulivoimahanketta Keski-Suomen alueelle. Listaus ei ole muita la-
jeja ja niiden merkitystä poissulkeva. 

Kasvit 

Hajuheinä on luontodirektiivin liitteen 4b laji, joka voi kasvaa louhikkoisten rinteiden lisäksi myös kosteissa 
lehdoissa tai korvissa (Nieminen ja Ahola 2017). Lajin kasvupaikkoja hävittää raivaukset ja ojitukset. Myös 
tuulivoimahanke voi osua hajuheinän elinalueelle, esimerkiksi sähköjohtojen reitin osalta. Näin ollen hank-
keen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös hajuheinän esiintyminen, ja varmistettava ettei rakentami-
nen heikennä tai hävitä lajin kasvupaikkoja. 

Linnut 

Maakotka on ehkä tunnetuin tuulivoimarakentamiseen vaikuttava lintu Keski-Suomessa. Laji kuuluu lintudi-
rektiivin liitteen 1 lajeihin, jonka lisäksi se on rauhoitettu ja erityisesti suojeltava. Kaartelevan lentotapansa 
takia maakotka on altis törmäämään tuulivoimaloiden lapoihin. Maakotkan esiintyminen hankealueella tai 
sen läheisyydessä vaatii tarkkaa vaikutusten arviointia ja voimaloiden sijainnin suunnittelua. Maakotka on 
ollut esillä useassa Keski-Suomen tuulivoimahankkeessa. Muutamassa hankkeessa maakotkan takia on 
edellytetty tehtäväksi Natura-arviointi, ja useaan suunnitteilla olevaan hankkeeseen tullaan sellainen vaati-
maan niiden sijoittuessa maakotkareviirille tai sellaisen lähelle. 
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Merikotkan esiintyminen Keski-Suomessa on alkanut myös lisääntymään, ja sekin tulisi ottaa huomioon tuu-
livoimahankkeita suunnitellessa. Keski-Suomesta on löytynyt jo toinen pesäpaikka merikotkalle, joka viestii 
lajin leviämisestä sisämaahankin. Merikotka on lintudirektiivin liitteen 1 laji. Merikotkat ovat hitaampien liik-
keidensä takia maakotkiakin alttiimpia törmäämään voimaloihin. 

Myös kotkien muutto on asia, joka tulee ottaa huomioon tuulivoimarakentamisessa. On löydetty viitteitä 
siitä, että läntiselle osalle Keski-Suomea sijoittuisi kotkien muuton johtoväylä, sillä rinteiset korkeat alueet 
muodostavat kotkille sopivan muuttolinjan. Tästä syystä läntiseen Keski-Suomeen sijoittuvien tuulivoima-
hankkeiden yhteydessä toimijoiden tulisi seurata isojen lintujen muuttoa.  

Mehiläishaukan reagoimisesta tuulivoimaloihin ei vielä ole paljoa tutkimustietoa. Mehiläishaukka on erittäin 
uhanalainen lintudirektiivin liitteen 1 laji. Se tulisikin ottaa huomioon jatkossa entistä selkeämmin tuulivoima-
hankkeissa, jotka sijoittuvat mehiläishaukan elinalueille. Laji on tähän mennessä noussut esiin ainakin yh-
dessä Keski-Suomen tuulivoimahankkeessa. 

Haarahaukka on harvinainen laji ja esiintymiseltään erikoisuus Keski-Suomen alueella, joten se olisi tar-
peen ottaa huomioon tuulivoimahankkeissa. Haarahaukka kuuluu lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin, ja se on 
erityisesti suojeltu. Päiväpetolintujen tapaan ominainen liitely ja kaartelu kohottavat myös haarahaukan tör-
mäysriskiä tuulivoimaloihin. 

Sääksi nousee myös usein esiin tuulivoimahankkeita suunnitellessa. Laji kuuluu rauhoitettuihin päiväpeto-
lintuihin ja lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin. Sääksen pesäpuut on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla, ja nii-
den ympärille suositellaan lähtökohtaisesti jättämään kahden kilometrin suojavyöhyke. Sääksen elinalueille 
sijoittuvissa Keski-Suomen tuulivoimahankkeissa tätä suojavyöhykettä on lähtökohtaisesti noudatettu, ja se 
on todettu riittäväksi tuulivoimaloiden haittavaikutusten estämiseksi. Laji on ollut kriittisesti esillä ainakin yh-
dessä maakunnan tuulivoimahankkeessa. 

Kuukkelin elinalueen raja kulkee Keski-Suomen kohdilla, jota etelämpää kanta on jo kadonnut. Kuukkelin 
elinalueita ovat laajat yhtenäiset metsäiset alueet, joten metsien pirstoutuminen on sille haitallista (Birdlife 
2021b). Tuulivoimahankkeiden suunnittelussa on siis huomioitava kuukkelille soveltuvat metsäalueet, ja py-
rittävä välttämään lajille aiheutuvia haittavaikutuksia tuulivoimaloiden sijoittelun avulla.  

Kaakkuri on Keski-Suomen alueella monen Natura-alueen valinnan perusteena, joten se on noussut esiin 
useissa tuulivoimahankkeissa. Kaakkuri kuuluu luontodirektiivin liitteen 1 lajeihin, ja se on rauhoitettu. Pesi-
mäympäristöjen tuhoutuminen sekä pesimäaikainen häirintä ovat suurimpia uhkia lajille (BirdLife 2021c), ja 
joillain tuulivoimahankealueilla on jo havaittu kaakkurien pesien autioitumista. Tämän takia tuulivoimahan-
kealueella ja sen läheisyydessä olevat kaakkurilammet tulisi ottaa huomioon ja kaakkurien pesimämenestys 
niiden alueella turvata riittävällä etäisyydellä voimaloihin. Keski-Suomen tuulivoimahankkeissa vaaitaan 
aina selvitys vaikutuksista kaakkuriin, kun suunniteltu hankealue sijaitsee kaakkurilampien tuntumassa. Laji 
on ollut esillä monessa maakunnan tuulivoimahankkeessa.  

Isot vesilinnut, kuten hanhet ja joutsenet, on myös hyvä pitää mielessä tuulivoimahankkeita suunnitellessa, 
sillä ne ovat alttiita törmäyksille tuulivoimaloihin. Keski-Suomen alueen tuulivoimahankkeissa ei ole havaittu 
merkittäviä vaikutuksia näihin lajeihin, mutta kirjallisuuden perusteella vaikutukset näihinkin lajeihin tulisi ot-
taa huomioon. Isoihin vesilintuihin voi kohdistua tuulivoimaloista vaikutuksia esimerkiksi muuttojen yhtey-
dessä, kun linnut hakeutuvat muuton aikaisille levähdysalueille. 

Kurjet puhuttavat paljon tuulivoimahankkeiden yhteydessä Keski-Suomessa, sillä kurkien valtakunnallinen 
massamuutto menee Keski-Suomen läpi. Muuton keskittymäalueet voidaan hahmottaa, mutta tarkka pää-
muuttoreitin paikka vaihtelee vuodesta toiseen tuulen mukaan. Tämän takia voimaloiden sijoittelussa tulee 
ottaa huomioon kurkien muuttolinjat ja voimaloiden vaikutus niihin. Voimaloiden koon kasvaminen vaikuttaa 
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myös siihen, miten voimakkaaksi tuulivoimarakentaminen vaikuttaa kurkien muuttoon, sillä korkeimmat voi-
malat alkavat olla kurkien lentokorkeudella. 

Kanalintujen, kuten metson, soidinpaikkojen sijoittuminen on otettava huomioon tuulivoimaloiden sijoitte-
lussa. Soidin voi häiriintyä voimaloista, ja törmäysriski on soidinalueiden lähellä oleellisempi. Kanalinnut voi-
vat lentoon noustessaan törmätä voimalan vaaleaan runkoon, koska eivät erota sitä taivasta kohti. Kanalin-
tujen soidinalue on ollut esillä useassa Keski-Suomen tuulivoimahankkeessa. 

Lokkilinnut, kuten lokit ja tiirat, voidaan myös luokitella tuulivoimalle törmäysalttiiksi ryhmäksi, sillä niiden 
lento on päiväpetolintujen tapaan kaartelevaa ja rauhallista nousevien ilmavirtausten etsimistä. Lokkilintula-
jeista osa on rauhoitettu vuoden ympäri tai pesimäaikaan, osa on rauhoittamattomia. Tuulivoimahankkeissa 
lokkilintujen esiintymät ja elinalueet tulee ottaa huomioon, jotta lintujen törmäyksiltä voimaloihin vältyttäisiin. 

Muut eläimet 

Liito-orava joutuu välillä tuulivoimahankkeiden kanssa ristikkäin, koska se viihtyy varttuneessa kuusivaltai-
sessa sekametsässä (Nieminen ja Ahola 2017). Liito-orava on luontodirektiivin liitteen 4a laji, joten sen li-
sääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Laji on myös luokiteltu uhan-
alaiseksi Suomessa. Keski-Suomen tuulivoimahankkeissa liito-oravien esiintyminen alueella tulee selvittää, 
ja jos hankealueelle sijoittuu lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, ne tulee ottaa huomioon teiden ja raken-
teisen suunnittelussa. Tähän mennessä liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueisiin kohdistuvia vaikutuk-
sia on pitänyt arvioida tarkemmin yhdessä Keski-Suomen tuulivoimahankkeessa. 

Viitasammakko voi vaikuttaa tuulivoimalan sijoittamiseen hankealueella, sillä laji elää akvaattisten alueiden 
lisäksi myös kosteilla niityillä, kedoilla ja metsissä. Laji kuuluu luontodirektiivin liitteen 4a lajeihin ja on myös 
rauhoitettu koko maassa. Viitasammakon esiintymistä uhkaa pääasiassa maankäytön muutokset, joiden 
takia niille suotuisat elinympäristöt vähenevät (Nieminen ja Ahola 2017). Jos hankealueella esiintyy vii-
tasammakoita, tulee lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat selvittää, ja välttää voimaloiden tai muiden rakentei-
den sijoittamasta niiden päälle tai lähelle. 

Metsäpeura on noussut esiin muutamassa Keski-Suomen tuulivoimahankkeissa Suomenselän alueella, 
jossa esiintyy kertaalleen Suomesta hävitetyn lajin toinen metsäpeurakanta. Laji kuuluu luontodirektiivin liit-
teen 2 lajeihin, eli se on yksi Natura-alueiden suojelun perustelajeista. Hankkeille, joiden alueella metsäpeu-
raa esiintyy, vaaditaankin usein Natura-arvioinnin tekoa vaikutusten selvittämiseksi. Suurin uhka metsäpeu-
ralle on metsätalouden takia katoavat laajat metsä- ja suoerämaat, mutta myös tuulivoimarakentamista var-
ten raivattavat metsät voivat vaikuttaa lajin kantaan. 

Lepakot ovat myös yksi lajiryhmä, joka voi vaikuttaa tuulivoimaloiden sijoittumiseen. Kaikki Suomen lepak-
kolajit kuuluvat luontodirektiivin liitteen 4 lajeihin, joten niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämi-
nen ja heikentäminen on kiellettyä. Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat myös rauhoitettuja. Lepa-
koiden esiintyminen suunnitellulla tuulivoima-alueella tulee siis selvittää, ja välttää sijoittamasta tuulivoima-
loita lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoille. Myös lepakoille tärkeillä ruokailualueilla ja siirtymäreiteillä 
on maankäytössä huomioitava alueen arvo lepakoille. Keski-Suomen tuulivoimahankkeissa tehdään lepak-
koselvitys aina, jos alueella esiintyy lepakoita tai se on nähty soveltuvana lepakkojen elinalueena. Tähän 
mennessä lepakot ovat olleet laajemmin esillä muutamassa maakunnan tuulivoimahankkeessa. 



43 
 

7 Turvallisuus 

Tuulivoimalat ovat korkealle nousevia elektronisia rakennelmia, joten niiden vaikutukset turvallisen elinym-
päristön ylläpitämiseen tulee ottaa huomioon jo hanketta suunnitellessa. Voimaloilla voi olla vaikutusta niin 
kansalliseen turvallisuuteen, ilmailuturvallisuuteen kuin liikenneturvallisuuteenkin. Lisäksi voimaloiden ylei-
sistä turvallisuusasioista, kuten paloturvallisuudesta, on myös huolehdittava. Ohjausta tuulivoimarakentami-
sen turvallisuuteen liittyville tekijöille tulee niin lainsäädännöstä kuin kevyemmistäkin ohjeistuksista. 

Lainsäädäntö 
Tuulivoimalat voivat vaikuttaa turvallisuuteen monin tavoin, joten turvallisuuteen liittyviä velvoitteita tuulivoi-
maloiden rakentamiseen ja toimintaan tulee monista laeista. Tällaisia lakeja ja määräyksiä ovat maan-
käyttö- ja rakennuslaki, laki puolustusvoimista, aluevalvontalaki, ilmailulaki, ilmailumääräys, maantielaki 
sekä ratalaki. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRL 4 a §:n mukaisesti alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden 
ja rajavalvonnan, väestönsuojelun sekä huoltovarmuuden edellyttämät kehittämistarpeet ja varmistettava, 
ettei niistä vastaavien tahojen toimintamahdollisuuksia heikennetä. Tuulivoimaa ei tulisi suunnitella alueille, 
joilla se voi vaarantaa näiden toteutumisen. 

Kansallisen turvallisuuden turvaamisen lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää turvallisuutta koskevaa 
sääntelyä myös rakentamisen yleisissä edellytyksissä (MRL luku 17). Esim. velvoite tuulivoimalan palotur-
vallisuudesta huolehtimiseen tulee maankäyttö- ja rakennuslaista. MRL 117 b §:n mukaan rakennushank-
keeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen 
edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. 

Laki puolustusvoimista ja aluevalvontalaki 

Laissa puolustusvoimista (551/2007) säädetään puolustusvoimien tehtävät, joihin kuuluu oleellisimpana 
Suomen sotilaallinen puolustaminen (Laki puolustusvoimista 2 §). Puolustusvoimat myös valvoo Suomen 
maa- ja vesialueita sekä ilmatilaa ja turvaa alueellista koskemattomuutta aluevalvontalain (755/2000) mu-
kaisesti (Laki puolustusvoimista 3 §). Tuulivoimarakentaminen voi vaikuttaa puolustusvoimien joukkojen 
kouluttamiseen tai puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin, jonka takia tuulivoi-
maloita ei tulisi suunnitella varuskunta-, varikko-, ampuma-, harjoitus- tai varalaskupaikkojen läheisyyteen 
(YM 2016a).  

Ilmailulaki 

Tuulivoimarakentamisessa tulee ottaa huomioon myös, mitä ilmailulaissa (864/2014) säädetään. Ilmailulaki 
kieltää tuulivoimalan ym. rakennelman asettamisen siten että se voi aiheuttaa sekaannusta, häiritä ilmailua 
palvelevia laitteita tai aiheuttaa muuten vaaraa lentoturvallisuudelle (ilmailulaki 158.1 §). Rakennelmalle on 
haettava lentoestelupa laissa lueteltujen kriteerien täyttyessä (ilmailulaki 158.2 §). Liikenne- ja viestintävi-
rasto voi vapauttaa esteen luvanvaraisuudesta, jos sillä ei ole vaikutusta lentopaikkojen esterajoituspintoihin 
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eikä lentomenetelmiin (Ilmailulaki 158.4 §). Kiellettyä on myös toiminta, joka aiheuttaa lentoliikenteelle vaa-
raa tai häiritsee lentoliikenteen sujuvuutta (ilmailulaki 159 §). Liikenne- ja viestintävirasto voi kieltää, rajoit-
taa tai asettaa ehtoja sellaiselle suunnitellulle toiminnalle, jota ei voida käytettävissä olevin keinoin kohtuu-
della sovittaa turvallisesti ja sujuvasti ilmailuun (ilmailulaki 159 §). 

Tuulivoimaloiden ulottuessa monen sadan metrin korkeuteen, tulee niihin yleensä hakea lentoestelupa (YM 
2016a). Lentoesteluvassa määritellään tuulivoimalan sallittu korkeus ja tarvittavat lentoestemerkinnät, kuten 
maalaukset ja lentoestevalot (YM 2016a). Lentoesteluvan tarve riippuu siis tuulivoimahankkeen sijainnista. 
Monissa tuulivoimakaavoissa määritellään, että lentoestelupa on haettava. 

Ilmailumääräys AGA M3-6 

Liikenne- ja viestintävirasto voi tarvittaessa antaa ilmailuturvallisuuden kannalta tarpeellisia määräyksiä (il-
mailulaki 76 §). Tuulivoimarakentamiseen vaikuttavia määräyksiä ovat esimerkiksi lentoesterajoituksiin liitty-
vät määräykset, kuten ilmailumääräys AGA M3-6 lentoesterajoituksista ja lentoesteiden merkitsemisestä. 
Määräyksestä löytyy tarkemmat kriteerit lentoasemien ympäristössä noudatettaviin rajaestepintoihin. Raja-
estepinnat voivat vaikuttaa siihen, minne tuulivoimaloita voidaan sijoittaa. 

Komission asetus lentopaikkoihin liittyvistä vaatimuksista ja hallinnollisista 
menettelyistä 

Tuulivoimarakentamiseen vaikuttavista lentoesterajoituksista ja niiden merkitsemisestä säädetään myös 
komission asetuksessa N:o 139/2014 lentopaikkoihin liittyvistä vaatimuksista ja hallinnollisista menette-
lyistä. Asetus sisältää yksityiskohtaiset säännöt erilaisille lentopaikkoihin liittyville asioille, kuten lentopaikko-
jen ympäristön suojaamiselle sekä lentopaikkojen ympäristön valvonnalle. Komission asetus ei suoraan 
aseta rajoituksia tuulivoimarakentamiselle, mutta sen asettamat velvoitteet lentopaikkoihin ja niiden ympä-
ristöön voivat vaikuttaa esimerkiksi lähialueille suunniteltavien tuulivoimaloiden sijoittumismahdollisuuksiin.  

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005, jäljempänä maantielaki) määrittelee maanteiden kuulu-
vat alueet ja rakenteet, sekä maanteiden ulkopuolisiin alueisiin liittyvät maankäyttörajoitukset. Lain rajoitteet 
voivat vaikuttaa tuulivoimarakentamiseen, sillä maantien suoja-alueella tai maantien näkemäalueella ei saa 
pitää rakennusta (Maantielaki 44§ ja 45 §). Tuulivoimaloiden ja maantien välille tulee siis jättää tarpeellinen 
etäisyys, ettei liikenneturvallisuus vaarannu. 

Samassa laissa säädetään myös liittymäluvista, jotka voivat tulla tuulivoimarakentamisessa kyseeseen uu-
sien tielinjauksien yhteydessä. Liikenneturvallisuuden vaarantumatta ja kiinteistön käytön sitä vaatiessa 
ELY-keskus voi antaa luvan yksityisen tien liittämiseksi maantiehen (Maantielaki 37 §).  

Ratalaki 

Maantielakin tapaan ratalaki (110/2007) määrittelee rautatiehen kuuluvat alueet ja niihin liittyvät maankäyt-
törajoitukset. Lain rajoitteet voivat vaikuttaa tuulivoimarakentamiseen, sillä rautatien suoja-alueella tai näke-
mäalueella ei saa pitää rakennusta, varastoa tai muuta rakennelmaa, jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa 
tie- tai rautatieliikenteen turvallisuudelle tai haittaa radanpidolle (Ratalaki 37 § ja 38 §). Tuulivoimaloita ei 
siis voi sijoittaa rautatiealueelle tai sen suoja-alueelle (YM 2016a). 
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Muu ohjaus 
Tuulivoimarakentamisen turvallisuuteen liittyviä aspekteja määritellään myös kevyempien ohjauskeinojen 
avulla. Näitä ovat esimerkiksi puolustusvoimilta pyydettävä lausunto, ANS Finlandin paikkatietoaineistot len-
toesteistä, liikenneviraston ohje tuulivoimaloiden rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen sekä Finans-
sialan Keskusliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ohjeistukset tuulivoimaloiden paloturvallisuu-
den suunnitteluun liittyen. 

Puolustusvoimien tuulivoimalausunto 

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset puolustusvoimien toimintaan tulee selvittää mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa hankkeen suunnittelua (YM 2016a). Selvitys tehdään pyytämällä puolustusvoimilta lau-
sunto tuulivoimarakentamisen sijainnin hyväksyttävyydestä. Yli 50 metriä korkeista tuulivoimaloista tulee 
aina pyytää lausunto (Puolustusvoimat 2021a). Puolustusvoimat arvioi tuulivoima-alueen vaikutukset soti-
lasilmailuun, puolustusvoimien tutkajärjestelmiin, kiinteisiin linkkiyhteyksiin sekä puolustusvoimien alueelli-
siin toimintaedellytyksiin (YM 2016a). Puolustusvoimille tulee toimittaa tarpeelliset tiedot lausunnon anta-
mista varten. Lausunnon antaa Pääesikunta. Puolustusvoimien myönteinen lausunto on ehdoton edellytys 
tuulivoimahankkeen rakennusluvan hyväksymiselle (Puolustusvoimat 2021a). Kielteinen lausunto on siis 
yleisesti ottaen hankkeen este. 

Lisätietoa puolustusvoimien lausunnosta saa puolustusvoimien sivuilta: https://puolustusvoimat.fi/tuulivoi-
malahankkeet.  

ANS Finlandin paikkatietoaineistot lentoesteistä 

Tuulivoimarakentamisen sijoittelun suunnittelussa voidaan hyödyntää myös lennonvarmistusyhtiö ANS Fin-
landin paikkatietoaineistoja. ANS Finland on laatinut paikkatietoaineiston Suomen ilmatilan lentoliikenteen 
aiheuttamista korkeusrajoituksista (kuva 7). Korkeusrajoitusaineiston tarkoituksena on auttaa karsimaan 
pois sellaiset paikat, jossa korkeita esteitä ei sallita, mutta sen perusteella ei voi tehdä suoraa päätelmää 
esteen varmasta sallimisesta (ANS Finland 2021a). Aineisto toimii kuitenkin hyvänä lähtökohtana sijainnin 
suunnittelulle tuulivoimahankkeissa. Ladattava aineisto löytyy ANS Finlandin sivuilta: https://www.ansfin-
land.fi/fi/palvelumme/lentoesteet/korkeusrajoitukset-paikkatietoaineistona.  

Korkeusrajoitusten paikkatietoaineiston lisäksi ANS Finland ylläpitää myös lentoesterekisteriä. Näitäkin tie-
toja on mahdollista saada käyttöön paikkatietoaineistona (ANS Finland 2021b), ja niitä voi hyödyntää esim. 
tuulivoimarakentamisen sijainnin suunnittelussa (YM 2016a). Aineiston tiedustelut ja tilaukset tulee tehdä 
ANS Finlandilta. 

https://puolustusvoimat.fi/tuulivoimalahankkeet
https://puolustusvoimat.fi/tuulivoimalahankkeet
https://www.ansfinland.fi/fi/palvelumme/lentoesteet/korkeusrajoitukset-paikkatietoaineistona
https://www.ansfinland.fi/fi/palvelumme/lentoesteet/korkeusrajoitukset-paikkatietoaineistona
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Kuva 7. Lentoliikenteen aiheuttamat korkeusrajoitukset Suomessa. Aineisto saatavilla paikkatietoaineistona. Lähde: ANS Finland. 

Liikenneviraston ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien 
läheisyyteen 

Tuulivoimarakentamista ohjaa myös liikenneviraston vuonna 2012 antama ohje tuulivoimalan rakentami-
sesta liikenneväylien läheisyyteen (Liikenneviraston ohjeita 8/2012). Ohjeessa määritellään tuulivoimalan 
etäisyysvaatimukset maanteihin ja rautateihin. 

Ohje suosittelee tuulivoimalan etäisyydeksi maanteillä 300 m maantien keskiviivasta tiellä, jossa nopeusra-
joitus on 100 km/h tai enemmän. Etäisyys voi olla riskiarvioinnin perusteella vähemmänkin, mutta se on ol-
tava aika vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus plus maantien suoja-alueen leveys. Maanteiden varalas-
kupaikoilla etäisyyden on kuitenkin oltava 12 km. 
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Tuulivoimalan ja rautatien välinen turvaetäisyys tulee olla vähintään voimalan kokonaiskorkeus plus rauta-
tien suoja-alueen leveys. Lisäksi, jos tuulivoimalaa suunnitellaan lähemmäksi kuin 500 m ratapihaa tai ase-
maa, tulee asiasta tehdä riskiarvio. 

Liikenneviraston ohjeeseen voi tutustua osoitteessa: https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/lo_2012-08_tuulivoimala-
ohje_web.pdf.  

Ohjeistukset tuulivoimaloiden paloturvallisuuden suunnitteluun 

Pelastuslaitos on suositellut usein tuulivoimahankkeiden suunnitelmista antamissaan lausunnoissa käyttä-
mään tuulivoimaloiden paloturvallisuuden suunnittelun pohjana kahta ohjetta. Finanssialan Keskusliiton oh-
jetta "Tuulivoimalan vahingontorjunta" (2017) noudattamalla voidaan ehkäistä ja pienentää omaisuus- ja 
keskeytysvahinkoja tuulivoimaloissa. Ohje löytyy osoitteesta: https://www.finanssiala.fi/wp-con-
tent/uploads/2017/08/Tuulivoimala.pdf.  

Toinen käytettäväksi suositeltava ohjeistus on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön opas "SPEK opastaa 
28; Tuulivoimaloiden paloturvallisuus" (2013). Opas perustuu Euroopan palontorjuntaliittojen yhdistyk-
sen CFPA-E:n julkaisuun "CFPA-E No 22:2012 F-Wind turbines-Fire protection guideline". 

Turvallisuusasiat Keski-Suomen tuulivoimarakentamisessa 
Keski-Suomen maantieteellisen sijainnin takia rajaturvallisuus ja rajavalvonta evät lähtökohtaisesti estä tuu-
livoimarakentamista maakunnassa. Puolustusvoimat voivat kuitenkin antaa kielteisen lausunnon Keski-Suo-
meen suunniteltavalle tuulivoimahankkeelle perustuen esimerkiksi maanpuolustuksen, väestönsuojelun ja 
huoltovarmuuden edellyttämien kehittämistarpeiden sekä niistä vastaavien tahojen toimintamahdollisuuk-
sien turvaamiseen. Myös puolustusvoimien toiminnan kannalta tärkeät alueet voivat siis johtaa kielteiseen 
Puolustusvoimien lausuntoon ja tuulivoimahankkeen kieltämiseen. Puolustusvoimat ovat elokuun 2021 lop-
puun mennessä puoltaneet 69 tuulivoimahanketta Keski-Suomessa (Puolustusvoimat 2021b).  

Lentoturvallisuus tai liikenneturvallisuus eivät ole olleet esteinä Keski-Suomen tuulivoimarakentamisessa. 
Tuulivoimaloiden sijoittelu hankesuunnitelmissa on tehty niin, että rakentamiselle on saatu tarvittavat len-
toesteluvat. Liikenneturvallisuuden osalta Keski-Suomen tuulivoimahankkeiden suunnittelussa on puoles-
taan noudatettu lainsäädännön ja ohjeistusten mukaisia etäisyyksiä maanteistä ja rautateistä, joten hank-
keet eivät ole häirinneet liikenneturvallisuutta. 

https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/lo_2012-08_tuulivoimalaohje_web.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/lo_2012-08_tuulivoimalaohje_web.pdf
https://www.finanssiala.fi/wp-content/uploads/2017/08/Tuulivoimala.pdf
https://www.finanssiala.fi/wp-content/uploads/2017/08/Tuulivoimala.pdf
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8 Sähkö- ja viestintäverkot 

Tuulivoimarakentamisen suunnittelussa tulee huomioida myös sähkö- ja viestintäverkkoihin liittyvät asiat. 
Tuulivoimaloiden sijoittamisen suunnittelussa tulee varmistaa turvallinen etäisyys kantaverkkoon kuuluviin 
voimajohtoihin, etteivät voimalat aiheuta haittaa kantaverkon käyttövarmuudelle tai kunnossapidolle (YM 
2016a). Turvallisena etäisyytenä pidetään 1,5 x tuulivoimalan kokonaiskorkeutta kantaverkkoon kuuluvien 
voimajohtojen johtoaukean ulkoreunasta (YM 2016a). 

Sähköverkkoihin ja johtojen reititykseen liittyvät asiat ovat myös oleellinen osa tuulivoimahanketta, sillä tuu-
livoimapuisto tulee liittää sähköverkkoon. Tuulipuiston liityntä verkkoon tehdään puiston koosta riippuen 
yleensä joko 110–400 kilovatin (kV) suurjännitteisellä voimajohdolla tai näitä pienemmillä keskijännitejoh-
dolla. Tuulipuiston sisäiset johdot ovat keski- tai pienijännitejohtoja. Liityntä sähköverkkoon tapahtuu maa- 
tai ilmakaapelein, ja nämä johtoreitit vaativat oman tilansa ympäristöstä. Tuulipuiston alueelta lähtevät säh-
köjohdot voivat kulkea kymmeniäkin kilometrejä läheisimmälle liitäntäpisteelle. Tuulipuiston liityntä sähkö-
verkkoon tuleekin suunnitella hankkeen muun suunnittelun yhteydessä, jotta hankkeen kokonaisvaikutukset 
voidaan arvioida. 

Viestintäverkoista varsinkin radioviestinnän verkot ja tutkat voivat häiriintyä tuulivoimaloista. Vaikutuksia voi 
olla esimerkiksi antennitelevisiojärjestelmiin ja matkaviestinverkkoihin, ja ne aiheutuvat usein tuulivoimalan 
lapojen pyörimisestä tai signaalin heijastumisesta rungosta tai lavoista (YM 2016a). Lisäksi tuulivoimalat 
voivat aiheuttaa varjostuksia ja heijastuksia säätutkiin. Häiriöt saattavat vaikuttaa Ilmatieteen laitoksen sää-
ennustus- ja varoituspalveluun (YM 2016a).  

Sähköverkkoon ja johtojen reitityksiin liittyvät velvoitteet tulevat pääosin lainsäädännöstä, kun taas radio-
viestinnän haittavaikutuksilta pyritään välttymään erilaisten ohjeistusten ja suositusten avulla. 

Lainsäädäntö 
Tuulivoimarakentamiseen ja sen suunnitteluun liittyvää sähköverkkoja käsittelevää lainsäädäntöä löytyy 
useasta laista. Näitä ovat esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki, sähkömarkkinalaki sekä lunastuslaki. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa sähköverkon liitännät ja siihen liittyvät johtoreitit tulevat huomioitavaksi kaa-
van vaikutusten selvityksessä. MRL 9 §:ssä määritellään selvitysten tekoalueeksi koko se alue, jolla kaa-
valla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Koska sähköjohtojen reitit vaativat ympärilleen puutto-
man suoja-alueen ja näin vaikuttavat alueen ympäristöön, tulee tuulivoimahankkeen vaikutusten arviointiin 
sisällyttää myös johtoreittien alue. 

Tuulivoimarakentamista koskevat erityiset säännökset käsittelevät myös sähkönsiirtoa. MRL 77b §:n mukai-
sesti tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan laadinnassa on huolehdittava siitä, että tuulivoimalan 
sähkönsiirto on mahdollista järjestää. Tuulivoimahankkeen suunnittelussa on siis selvitettävä sähkönsiirto-
reitin toteuttamismahdollisuudet. 

Sähköjohtoihin liittyy myös MRL 161 §, joka velvoittaa kiinteistön omistajan tai haltijan sallimaan yhdyskun-
taa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoitta-
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mista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Koska tuulivoimaloiden sähkönsiir-
tojohdot voidaan lukea yhdyskuntaa palveleviksi johdoiksi, koskee pykälä tuulivoimarakentamista. Pykälän 
käyttö on oikeuskäytännössä todettu soveltuvan tuulivoima-alueen sisäisiin liityntäjohtoihin (YM 2016a), eli 
keski- ja pienijännitejohtoihin. Jos johtojen tällainen sijoittaminen aiheuttaa haittaa tai vahinkoa, kiinteistön 
omistaja on oikeutettu korvaukseen (MRL 161 §). 

Sähkömarkkinalaki 

Sähkömarkkinalaissa (588/2013) säädetään sähkömarkkinoiden edellytyksistä, jotka voivat koskea myös 
tuulivoimaa. Mikäli tuulivoimapuiston toteuttamiseksi on tarpeellista rakentaa vähintään 110 kilovoltin suur-
jännitteinen voimajohto, rakentamiseen on pyydettävä sähkömarkkinalain 14 §:n mukainen hankelupa Ener-
giamarkkinavirastolta suurjännitejohdon rakentamiseen. Suurjännitejohdon reitille tarvitaan kunnan suostu-
mus, jos voimajohdon sijoitusoikeus ei perustu lunastuslain lunastusmenettelyyn ja sähköjohto rakennetaan 
muualle kuin kaavassa tätä varten varatulle alueelle (sähkömarkkinalaki 17 §).  

Sähkömarkkinalaissa säädetään myös erilaisia verkonhaltijan velvollisuuksia. Verkonhaltijan on tarjottava 
sähköverkkonsa palveluita sähkömarkkinoiden osapuolille tasapuolisesti ja syrjimättömästi (sähkömarkkina-
laki 18 §). Lisäksi verkonhaltijan tulee liittää sähköverkkoonsa vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja 
voimalaitokset toiminta-alueellaan (sähkömarkkinalaki 20 §). Tuulivoimapuistojen liittäminen sähköverkkoon 
on siis verkonhaltijan velvollisuus. 

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977, jäljempänä lunastuslaki ja LunL) 
sisältää kaikkiin lunastusmenettelyä edellyttäviin hankkeisiin liittyviä säädöksiä. Tuulivoimahankkeissa lu-
nastuslain mukainen menettely tulee yleisimmin sovellettavaksi liityntäjohtoihin liittyvissä lunastuksissa, kun 
suurjännitteisille voimajohdoille haetaan käyttöoikeutta (YM 2016a). 

Tuulivoimahankkeen liityntäjohtoalueelle tulee hakea lunastuslupaa valtioneuvostolta lunastuslain 5 §:n mu-
kaisesti. Ennen lunastuksen toimeenpanoa voidaan lunastuksen kohteeksi aiotun alueen tutkimiseksi myön-
tää tutkimuslupa (LunL84 §). Lunastusmenettelyn mukaan asianosaisia on myös kuultava asiasta ennen 
luvan myöntämistä (LunL 8 §). Lupa antaa toimijalle käyttöoikeuden kiinteistöille sekä määrittää käytöstä 
maksettavat korvaukset (YM 2016a). Käyttöoikeus mahdollistaa johdon rakentamisen, käytön ja kunnossa-
pidon, mutta itse maa-alueet säilyvät maanomistajan omistuksessa tai hallinnassa. Näiden alueiden käyttö 
kuitenkin rajoittuu hieman, sillä liityntäjohdot vaativat puuttomat johtoaukeat sekä rajatun kasvun reuna-
vyöhykkeet (YM 2016a). 

Muu ohjaus 
Viestintäverkkojen huomiointiin tuulivoimarakentamisessa liittyy erilaisia ohjeistuksia. Ohjeet ja suositukset 
eivät sisällä lainsäädännön kaltaisia oikeusvaikutuksia, mutta niitä noudatetaan yleensä tuulivoimarakenta-
misessa, sillä ne perustuvat asiantuntija-arvioihin ja pyrkivät yhteensovittamaan tuulivoimarakentamisen 
viestintäverkkojen ja tutkien kanssa. Ohjausta tuulivoimarakentamiselle sähköverkkoihin liittyen antaa Fing-
ridin opas voimajohtojen huomioon ottamisesta yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maankäytön suunnitte-
lussa, viestintäverkkoihin liittyen esimerkiksi liikenne- ja viestintäviraston ohjeistus ilmoittamisesta radiojär-
jestelmien käyttäjille sekä säätutkiin liittyen säätutkaohjelma OPERAn suositus tuulivoimaloiden etäisyy-
destä säätutkiin. 
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Fingridin ohje voimajohtojen huomioon ottamisesta 

Suomalainen kantaverkkoyhtiö Fingrid on julkaissut sivuillaan monia esitteitä ja oppaita voimajohtoihin liit-
tyen. Yksi näistä, ohje voimajohtojen huomioon ottamisesta yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maankäy-
tön suunnittelussa, on hyödyllinen myös tuulivoimahankkeeseen liittyen, sillä sähköverkkoon liittyminen 
kuuluu osaksi jokaista tuulipuistoa. Ohjeen tavoitteena on välittää kaavoittajille tietoa kantaverkon voimajoh-
don huomioimisesta maankäytön suunnittelussa, sen merkintätavoista kaavoissa sekä voimajohtoalueiden 
hyödyntämisestä. 

Fingridin ohje "Voimajohtojen huomioon ottaminen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maankäytön suun-
nittelussa" löytyy osoitteesta: https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/julkaisut/voimajohtojen-huomi-
oon-ottaminen-yleis--ja-asemakaavoituksessa-seka-maankayton-suunnittelussa.pdf.  

Liikenne- ja viestintäviraston ohjeistus 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan tuulivoimalat saattavat vaimentaa tai heijastaa radiosignaa-
leja, jonka takia tuulivoimarakentamisesta tulee ilmoittaa kaikille tiedossa oleville radiojärjestelmien käyttä-
jille 30 kilometrin etäisyydellä. Tuulivoimatoimijoiden tulisikin pyrkiä yhteistyössä eri tahojen kanssa ratko-
maan jo ennakoidusti mahdolliset viestintäverkkojen käytölle aiheutuvat haasteet tuulivoimarakentamisesta 
(Traficom 2020). 

Radiotaajuuksien käyttäjiä, joihin tuulivoimarakentaminen voi vaikuttaa, ovat mm. Suomen Turvallisuus-
verkko Oy, Puolustusvoimat, Ilmatieteenlaitos, Finavia, ANS Finland, Traficom, teleoperaattorit, alueen 
sähkö- ja energiayhtiöt, alueen kunnat ja kaupungit, alueen kuntien ja kaupunkien vesilaitokset, paikallisra-
diotoimijat sekä alueen hätäkeskus (Traficom 2020). 

Tuulivoimaloiden etäisyys säätutkiin (Säätutkaohjema OPERA) 

Tuulivoimalat voivat häiritä säätutkien toimintaa varjostusten ja heijastusten kautta, ja nämä häiriöt voivat 
johtaa virheellisiin tutkahavaintoihin ja ennustuksiin. Tämän takia Euroopan meteorologisten laitosten yh-
teisjärjestö (EUMETNET) on antanut säätutkaohjelma OPERA:ssa suosituksen tuulivoimarakentamisen si-
joittumisesta suhteessa säätutkiin (YM 2016a). Tuulivoimaloita ei suosituksen mukaan tulisi sijoittaa alle vii-
den kilometrin etäisyydelle Ilmatieteenlaitoksen käyttämistä säätutkista. Lisäksi tuulivoimaloiden vaikutukset 
säätutkiin tulee suosituksen mukaan arvioida, jos ne ovat alle 20 kilometrin eräisyydellä säätutkasta. 

Säätutkiin mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset tuulivoimarakentamisesta tulee selvittää yhteistyössä ilma-
tieteenlaitoksen kanssa (YM 2016a). 

Sähkö- ja viestintäverkkoasiat Keski-Suomen 
tuulivoimarakentamisessa 
Sähkönsiirtoreitit ovat aiheuttaneet Keski-Suomen tuulivoimahankkeissa välillä haasteita sähköverkkojen 
takia, sillä tämän selvityksen kirjoitushetkellä Keski-Suomen alueen läpi ei kulje sellaista 400 kilovoltin kan-
taverkkoa, jossa olisi jäljellä kapasiteettia uusien voimaloiden liittämiseen tai johon olisi suhteessa suunni-
teltujen hankkeiden sijoittumiseen mahdollista liittää voimaloita. Tämä on johtanut pitkiin sähkönsiirtoreittei-
hin hankealueelta lähimmälle liityntäkohdalle. Fingridillä on meneillään hanke uuden 400 kilovoltin kantaver-
kon rakentamisesta Keski-Suomen läpi (Fingrid 2021), jonka takia joissain nyt suunniteltavissa hankkeissa 

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/julkaisut/voimajohtojen-huomioon-ottaminen-yleis--ja-asemakaavoituksessa-seka-maankayton-suunnittelussa.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/julkaisut/voimajohtojen-huomioon-ottaminen-yleis--ja-asemakaavoituksessa-seka-maankayton-suunnittelussa.pdf
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on jätetty sähkönsiirtoreitit alustavasti määrittelemättä, odottaen tulevan voimajohdon linjausta. Tällainen 
toiminta ei kuitenkaan ole toivottua, sillä liityntäjohdot ovat osa tuulivoimahanketta ja niiden vaikutukset tulisi 
arvioida muun hankealueen kanssa yhtä aikaa, varsinkin YVA-menettelyssä. Tuulivoimarakentamisen liityn-
täjohtojen liitäntöjen suhteen tilanne tullee lähivuosina Keski-Suomessa helpottumaan, kun uusi 400 kilovol-
tin voimajohto saadaan rakennettua. Sähkönsiirtoreitit tulee tästä huolimatta suunnitella nyt käynnistyvissä-
kin hankkeissa, jotta kokonaisvaikutuksista saadaan jonkinlainen kuva alusta lähtien. Lisätietoa Fingridin 
uuden voimajohdon rakentamisesta löytyy osoitteesta: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-ra-
kentaminen/voimajohdot/metsalinja/.  

Keski-Suomeen tähän mennessä kaavoitetuissa tuulivoimahankkeissa tarvittaviin johtoreitteihin on saatu 
hankittua lupa joko lunastusmenettelyssä tai muuten sopimalla. Radioviestintäverkoille tai säätutkille ei 
myöskään kaavoitusvaiheen arviointien perusteella tule aiheutumaan suurempia haittoja Keski-Suomeen 
selvityksen kirjoitushetkellä kaavoitetuista tuulivoimahankkeista. Häiriöt todentuvat kuitenkin vasta rakenta-
misvaiheessa, joten niitä koskevat mahdolliset korjaustoimenpiteet tulevat ratkaistavaksi tapauskohtaisesti. 
Radioviestintäverkoille mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä on pyritty hankkeissa huomioimaan mm. niin, että 
varaudutaan korjaamaan antenni-tv-vastaanoton häiriöitä kiinteistökohtaisilla antennikunnostuksilla, tai tuu-
livoimaloiden häiritsemille antenneille katsotaan vaihtoehtoinen lähetinasema, johon antennin voi suunnata. 
Tarvittaessa häiriöalueelle tulee rakentaa uusi verkkolähetin poistamaan tuulivoimaloiden aiheuttaman kat-
vealueen. Ilmatieteen laitoksen säätutkista yksi sijaitsee Keski-Suomessa Petäjävedellä. Tähän mennessä 
Keski-Suomeen suunnitteilla olevista tuulivoimahankkeista vain yksi sijoittuu alle 20 km etäisyydelle kysei-
sestä tutkasta. Erillisen vaikutusarvioinnin perusteella hankkeesta ei nähdä aiheutuvan häiriötä säätutkalle. 
Muut tähän mennessä kaavoitetut tai vireillä olevat maakunnan tuulivoimahankkeet eivät ole sijainneet niin 
lähellä säätutkia, että hankkeen vaikutukset niihin olisi erikseen selvitettävä. 

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/metsalinja/
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/metsalinja/
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9 Yhteisvaikutukset 

Lähialueille sijoittuvat useat yksittäiset tuulivoimahankkeet voivat aiheuttaa paikallisten vaikutusten lisäksi 
myös laajempia yhteisvaikutuksia. Vaikutuksia ympäristölle aiheutuu niin tuulivoima-alueesta kuin niihin liit-
tyvistä liityntäjohdoistakin. Yhteisvaikutuksia voi aiheutua, vaikka tuulivoima-alueet eivät olisi erityisen lä-
hellä toisiaan tai vierekkäiset tuulivoima-alueet rakennettaisiin eri aikaan (YM 2016a). Yhteisvaikutukset voi-
vat myös olla merkittäviä, vaikka yksittäisen tuulivoima-alueen vaikutukset eivät sitä olisi. Haitallisia yhteis-
vaikutuksia tuulivoimahankkeen kanssa voivat aiheuttaa myös muunlaiset hankkeet tai toiminta lähialueilla. 
Yleisenä periaatteena on, että uutta tuulivoimahanketta suunnitellessa tulee selvittää hankkeen yksittäisten 
vaikutusten lisäksi myös sen ja muiden lähialueen (tuulivoima)hankkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset. 
Yhteisvaikutusten arviointiin sisällytettävän alueen laajuus ja arviointiin sisällytettävät muut tuulivoima-alu-
eet harkitaan tapauskohtaisesti (YM 2016a). 

Siellä oli myös mainittu muut mahdolliset hankkeet kuin tuulivoimahankkeet, mikä on hyvä huomioida. Eli 
muunkinlainen hanke/toiminta voi aiheuttaa merkittävää haittaa yhdessä vaikkapa maankäytön suunnittelun 
osalta. 

Tuulivoiman yhteisvaikutuksia voidaan arvioida maakuntakaavatasolla, kun etsitään parasta mahdollista 
ratkaisua maakunnan soveltuvien tuulivoima-alueiden sijoittamiseksi (YM 2016a). Tämän lisäksi yhteisvai-
kutuksia tulee arvioida myös yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tuulivoimahankkeen YVA-
menettelyssä otetaan huomioon lähialueilla sijaitsevat ja suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet, niiden lii-
tyntäjohtohankkeet sekä muut merkittävät rakennushankkeet ja niiden suunnittelu (YM 2016a). Yhteisvaiku-
tukset ovat myös yksi tekijä, jonka takia tuulivoimahanke voi edellyttää tapauskohtaista YVA-menettelyn so-
veltamista (YVAL 3 §). Yhteisvaikutukset tulee ottaa huomioon myös kaavoituksessa, sillä kaavan tulee pe-
rustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityk-
siin, jotka on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia (MRL 
9 §). Tuulivoimakaavoituksessa tulee siis arvioida myös suunniteltavan tuulivoima-alueen ja sen lähistölle 
sijoittuvien muiden hankkeiden yhteisvaikutukset. YVA-menettelyssä ja kaavoituksessa yhteisvaikutusten 
arviointivelvollisuus määräytyy ajoituksen mukaan: myöhemmin samalle alueelle sijoittuvan hankkeen yh-
teydessä arvioidaan kaikkien aiempien hankkeiden yhteisvaikutukset (YM 2016a).  

Tyypillisimpiä tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia ovat maisemalliset ja linnustoon kohdistuvat vaikutuk-
set. Lähialueen asukkaisiin voi puolestaan kohdistua yhteisvaikutuksia useiden tuulipuistojen maisemaa 
muuttavasta vaikutuksesta sekä voimaloista aiheutuvasta melusta ja välkkeestä (YM 2016a). 

Yhteisvaikutukset Keski-Suomen tuulivoimarakentamisessa 
Keski-Suomen tuulivoimahankkeissa yhteisvaikutusten arvioiminen ja huomioon ottaminen ovat lisäänty-
neet sitä mukaan, kun tuulivoimahankkeet maakunnassa ja sen lähialueilla ovat yleistyneet. Yhteisvaikutuk-
sia tuulivoima-alueesta ja siihen liittyvistä liityntäjohtoalueista mm. maisemaan, linnustoon sekä meluun ja 
välkkeeseen on selvitetty varsinkin läntiseen ja pohjoiseen Keski-Suomeen sijoittuvissa tuulivoimahank-
keissa, sillä Suomenselän alueelle on ympäröivissä maakunnissa suunnitteilla useita tuulivoimahankkeita. 
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10 Case -tapaus tuulivoimahankkeesta 

Lainsäädännön ja muiden ohjeistusten vaikutuksen hahmottamiseksi alla on esitetty konkreettinen esi-
merkki siitä, millaisin vaihein tuulivoimahanke Keski-Suomen alueella on edennyt. Esimerkkihanke on oi-
keusvaikutteisen tuulivoimayleiskaavan omaava Korkeakankaan (entinen Vihisuo) tuulivoimahanke Karstu-
lassa, jonka rakentaminen on käynnissä. 

Hankkeen kuvaus perustuu tuulivoimapuiston kaavaselostukseen, muihin hankkeesta saatavilla oleviin ai-
neistoihin sekä OX2-sivuston tietoihin hankkeesta. Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaselos-
tus on nähtävillä osoitteessa: https://projektit.fcg.fi/docu-
ment/20/3411/9518df00e7c05544a3037550d4c617b5/2016_3_31_Vihisuo_Selostus.pdf.  

Hankkeen tausta 

Karstulan Vihisuon tuulivoimahankkeessa kaavoitettavalle alueelle suunniteltiin enintään yhdeksästä tuuli-
voimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Kaavoitettavan alueen koko olisi 1200 hehtaaria. Tuulivoima-
puisto tulisi muodostumaan tuulivoimaloista, niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä sekä sähköase-
masta, jolta sähkö siirrettäisiin uudella 110 kV:n voimajohdolla valtakunnan verkkoon. Rakennettavan ilma-
johdon pituus olisi noin kuusi kilometriä. 

Suunnittelualue oli normaalissa maa- ja metsätalouskäytössä. Suunnittelualueen etäisyys Karstulan kunnan 
keskustaan oli noin 14 km ja Kyyjärven kunnan keskustaan noin 13 km. Lähimmät asutuskeskittymät sijait-
sivat suunnittelualueen länsipuolella noin 3,5–5 km:n etäisyydellä ja alueen kaakkoispuolella noin 4 km:n 
etäisyydellä. Suunnittelualueelle ei ollut osoitettu aluevarausta Keski-Suomen maakuntakaavassa. Keski-
Suomen 3. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle oli osoitettu turvetuotantoon soveltuva alue (tu 1) ja 
alueen pohjoispuolelle luonnonsuojelualueita (SL). Lähimmät ranta-asemakaavat sijaitsivat suunnittelualu-
een länsi- ja eteläpuolella, lähimmillään noin 2,5 km:n etäisyydellä alueesta. 

Kaavoituksen eteneminen 

Kaavaprosessin vaiheet:  
• Vihisuon tuulivoimaosayleiskaava vireille Karstulan kunnanhallituksen päätöksellä 12.5.2014 
• Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 9.9.2014 
• Työneuvottelu ELY-keskuksen kanssa 16.9.2014 
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 2.10.2014 - 16.10.2014 
• Keskustelu- ja informaatiotilaisuus 28.10.2014 
• Osayleiskaavaluonnos nähtävillä 18.12.2014 - 19.1.2015 
• Yleisötilaisuus 7.1.2015 
• Osayleiskaavaehdotus nähtävillä 4.6.2015 - 3.8.2015 
• Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 25.9.2015 
• Osayleiskaavan hyväksyminen Karstulan kunnanhallituksessa 4.4.2016 

Vihisuon tuulivoimapuiston esisuunnittelu aloitettiin vuonna 2014 arvioimalla alueen soveltuvuutta tuulivoi-
man tuotantoon tuulisuuden, tuulisuuden, rakennettavuuden, sähkönsiirron ja ympäristövaikutusten kan-
nalta. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto suunniteltiin toteutettavan maakaapelein. Tuulivoimapuiston 
suunnittelun yhteydessä tutkittiin eri vaihtoehtoja tuulivoimaloiden sijoitukselle. Tuulivoimaloiden sijoittelu 
suunnittelualueella perustui luonnonolosuhteisiin, maastonmuotoihin, maanomistusoloihin sekä tuulisuustie-
toihin. Tuulivoimaloiden sijoitussuunnittelun lähtökohtana oli vähintään 1,5 kilometrin etäisyys asutukseen. 

https://projektit.fcg.fi/document/20/3411/9518df00e7c05544a3037550d4c617b5/2016_3_31_Vihisuo_Selostus.pdf
https://projektit.fcg.fi/document/20/3411/9518df00e7c05544a3037550d4c617b5/2016_3_31_Vihisuo_Selostus.pdf
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei sovellettu Vihisuon tuulivoimapuistohankkeeseen Keski-Suo-
men ELY-keskuksen päätöksen (1.4.2015) mukaisesti.  

Kaavaluonnoksesta annettiin yhteensä 13 mielipidettä ja lausuntoa, kaavaehdotuksesta 12 muistutusta ja 
lausuntoa. Tuulivoimapuiston suunnitelma tarkentui tehtyjen selvitysten sekä kaavasta saatujen lausunto-
jen, mielipiteiden ja muistutusten perusteella. Keskeisin muutos kaavaan valmisteluvaiheen jälkeen oli voi-
malan nro. 1 siirtäminen uuteen sijoituspaikkaan. Ehdotusvaiheen jälkeen muutettiin voimaloiden rakenta-
misaluerajausta voimalan nro. 5 osalta. 

Hyväksytystä tuulivoimaosayleiskaavasta valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja vaadittiin kunnan-
valtuuston päätöksen kumoamista. Valitusperusteina olivat mm. hankealueen lähellä sijaitsevat linnusto 
sekä melun ja välkkeen aiheuttamat haitalliset vaikutukset kesämökkien asukkaisiin. Valitukset hylättiin hal-
linto-oikeudessa, eikä korkein hallinto-oikeus muuttanut päätöstä. Tuulivoimaosayleiskaava tuli lainvoi-
maiseksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 17.5.2018, ja se kuulutettiin voimaan 6.7.2018. Tuuli-
voimaloille haettiin myös rakennusluvat, jotka saivat lainvoiman. 

Hankkeen kehitys siirtyi vuonna 2018 Metsähallitukselta OX2:lle, jonka jälkeen hankkeen nimi muutettiin 
Vihisuon tuulivoimahankkeesta Korkeakankaan tuulivoimahankkeeksi. Hankkeesta pyydettiin 18.2.2019 uu-
destaan päätös YVA-menettelyn soveltamisesta, tarkoituksena nostaa tuulivoimaloiden tehoa alkuperäi-
sestä 30 MW:sta niin, että kokonaisteho kuitenkin jäisi alle uuden YVA-lain YVA-menettelyn rajan (45 MW). 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei sovellettu Korkeakankaan tuulivoimapuistohankkeeseen Keski-
Suomen ELY-keskuksen päätöksen (2.4.2019) mukaisesti. 

Osayleiskaavan vaikutukset 

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioitiin kaavan keskeiset vaikutukset. Selvitysten tekijänä oli FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy. Vaikutusten arviointi perustui tehtyihin selvityksiin. Hankkeessa selvitettiin vai-
kutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön, muinaismuistoihin, luontoon, meluun, varjostukseen, lentolii-
kenteeseen, viestintäyhteyksiin sekä elinkeinotoimintaan ja aluetalouteen. 

Maisema- ja kulttuuriympäristön vaikutuksia tutkittiin tuulivoimayleiskaavan maisemaselvityksellä, tuulivoi-
mapuiston näkymäalueanalyyseillä, havainnekuvilla, sekä kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen laadi-
tuilla lisähavainnekuvilla. Tuulivoimapuiston maisemavaikutuksia analysoitiin lähialueella, välialueella ja 
kaukoalueella, sekä niiden merkittävyyttä kokonaisuudessaan. Myös maisemavaikutuksien lieventämisen 
keinoja analysoitiin. Hankealueen lähiympäristössä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäris-
töjä eikä maisema-alueita. Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristön kohteita ja maisema-alueita löy-
tyy hankealueen läheisyydestä muutamia. Vaikutukset muinaismuistoihin selvitettiin tekemällä hankealu-
eella täydentävä kulttuuriperintöinventointi. Alueelta sijaitsee kaksi muinaismuistokohdetta, mutta ne eivät 
sijoitu voimaloiden rakennuspaikoille. 

Vaikutuksia luontoon tutkittiin tuulivoimapuiston luontoselvityksillä, jotka kartoittivat alueen arvokkaat luonto-
kohteet, pesimälinnuston, linnuston syysmuuton, lepakoille soveltuvat ruokailu- ja levähdyspaikat, liito-ora-
van elinalueet ja muiden EU:n luontodirektiivissä liitteessä IV(a) huomioitavien lajien mahdollisuudet esiin-
tyä alueella. Lisäksi tehtiin arviointi hankkeen vaikutuksista Natura 2000 -verkostoon ja läheisiin luonnon-
suojelualueisiin, ja laadittiin erillisinä selvityksinä kanalintujen soidinselvitys, linnuston kevätmuuttoselvitys 
sekä maakotkan soidinselvitys. Tehtyjen selvitysten perusteella hankkeen vaikutukset luontoon arvioitiin 
enintään kohtalaisiksi. 

Hankkeen melu- ja varjostusvaikutuksia selvitettiin luonnos- ja ehdotusvaiheen melumallinnuksilla, matala-
taajuisen melun selvityksillä sekä varjostusmallinnuksella. Ehdotusvaiheen jälkeen melu- ja varjostusmallin-
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nusta sekä matalataajuisen melun mallinnusta päivitettiin vielä vastaamaan muuttunutta voimaloiden sijoit-
telua. Melumallinnusten mukaan meluvaikutukset lähimmille asuinrakennuksille tai vapaa-ajan asunnoille 
eivät ylitä ulkomelutasojen ohjearvoja. Matalataajuisen melun äänitasot jäävät kaikissa rakennuksissa si-
sällä alle ohjearvon, kun huomioidaan rakenteiden ääneneristävyys. Tuulivoimaloiden varjostusvaikutukset 
ovat 0 tuntia vuodessa kaikissa tarkastelukohteissa. 

Ilmavalvonnan vaikutukset selvitettiin pyytämällä lausunto Puolustusvoimilta. Pääesikunta ei arvioi hank-
keen suunnitelman mukaisilla tuulivoimaloilla olevan merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien valvonta- ja 
asejärjestelmien suorituskykyyn, joukkojen ja järjestelmien koulutukseen ja käyttöön eikä sotilasilmailuun, 
eikä puolustusvoimat vastusta suunnitelmien mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista alueelle. Vaikutukset 
lentoliikenteeseen selvitettiin Trafilta (nykyisin Traficom) pyydetyllä luvalla. Tuulivoimapuistolle on myön-
netty Trafin lentoestelupa. Vaikutuksia viestintäyhteyksiin arvioitiin selvittämällä lähialueen antenni-TV-
vastaanoton lähetysasemat ja niiden lähetyssuunnat, sekä analysoimalla tuulivoimapuiston aiheuttamat po-
tentiaaliset häiriöalueet näihin lähetyssuuntiin. 

Yllä mainittujen selvitysten lisäksi kaavoitusprosessissa arvioitiin myös tuulivoimapuiston vaikutuksia maan-
käyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, ilmanlaatuun ja ilmastoon, ihmisten elinoloihin ja viihty-
vyyteen sekä elinkeinotoimintaan ja aluetalouteen. Myös yhteisvaikutukset 10 kilometrin säteelle tai sitä lä-
hemmäksi tuulivoimapuistoa sijoittuvien muiden hankkeiden kanssa arvioitiin kaavoitusprosessissa.  

Tuulivoimapuiston tilanne (https://www.ox2.com/fi/projects/korkeakangas/) 

Korkeakankaan (entinen Vihisuo) tuulivoimapuiston rakennus on käynnissä. Hankkeen tiestö ja maanraken-
nustyöt ovat valmiit, ja perustukset voimaloille on valettu kesällä 2020. Tuulipuiston sisäinen sähköverkosto 
ja voimajohto on asennettu ja sähköasema rakennettu talvella 2020–2021. Tuulivoimalat on pystytetty ke-
sällä 2021, ja tuulipuiston on tarkoitus valmistua kaupalliseen käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä. 

https://www.ox2.com/fi/projects/korkeakangas/
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Liitteet 

Liite 1. Tuulivoimarakentamisessa huomioitavat arvot 
melutasoille 

Ulkomelutason ohjearvot. Lähde: Tuulivoimameluasetus 1107/2015: 
Taulukko 1. Tuulivoimameluasetuksessa säädetyt tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot. LAeq tarkoittaa melun A-taajuuspainotettua 
keskiäänitasoa. 

 Ulkomelutaso LAeq päivällä  
klo 7-22 

Ulkomelutaso LAeq yöllä  
klo 22-07 

Pysyvä asutus 45 dB 40 dB 

Loma-asutus 45 dB 40 dB 

Hoitolaitokset 45 dB 40 dB 

Oppilaitokset 45 dB - 

Virkistysalueet 45 dB - 

Leirintäalueet 45 dB 40 dB 

Kansallispuistot 40 dB 40 dB 

Sisämelun toimenpiderajat. Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun 
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden 
pätevyysvaatimuksista (545/2015): 
 
Taulukko 2. Päivä- ja yöajan keskiäänitasojen toimenpiderajat asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa 

Huoneisto ja huonetila Päiväajan keskiäänitaso 
 LAeq klo 7-22 

Yöajan keskiäänitaso 
LAeq klo 7-22  

Asuinhuoneistot, palvelutalot, vanhainkodit, lasten  

päivähoitopaikat ja vastaavat tilat 

  

Asuinhuoneet ja oleskelutilat 35 dB 30 dB 

Muut tilat ja keittiö 40 dB 40 dB 

Kokoontumis- ja opetushuoneistot   

Huonetila, jossa edellytetään yleisön saavan hyvin  

puheesta selvän ilman äänenvahvistuslaitteiden käyttöä 

35 dB - 

Muut kokoontumistilat 40 dB - 

Työhuoneistot (asiakkaiden kannalta)   

asiakkaiden vastaanottotilat ja toimistohuoneet 45 dB - 
 
Taulukko 3. Pienitaajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa 

Kaista/Hz 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Yöajan  74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 

(klo 22-7)  

Leq,1h/dB 
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Liite 2. Tuulivoimarakentamisessa huomioitavat maisema- ja 
kulttuuriympäristön kohteet ja alueet Keski-Suomessa 
 

Keski-Suomessa sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: 
 

Kunta Maisema-alue 
Jämsä, Kuhmoinen Hassi - Kotakoski 

Korpilahti Putkilahti  

Toivakka, Joutsa Viisarinmäki - Rutalahti  

Saarijärvi Saarijärven reitin kulttuurimaisemat  

Äänekoski Sumiaisten kirkonkylä 

Pihtipudas Kärväskylä  

Pihtipudas Ylä-Liitonjoki  

Pihtipudas Muurasjärven kulttuurimaisema  

Keski-Suomessa sijaitsevat uusiksi valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ehdotetut 
alueet (osa nykyisiä valtakunnallisesti arvokkaita alueita, joiden aluerajauksiin esitetty 
muutoksia):  
 

Kunta Maisema-alue 
Jyväskylä Kuukanpään kulttuurimaisema  

Jyväskylä Oravivuoren maisema  

Jyväskylä Putkilahden kulttuurimaisemat  

Jämsä Alhojärven viljelymaisema  

Jämsä Jämsänjokilaakso  

Jämsä, Kuhmoinen Arvajanreitin kulttuurimaisemat  

Laukaa Hyyppäänvuoren maisema  

Pihtipudas Muurasjärven kulttuurimaisemat  

Pihtipudas  Pihtiputaan pika-asutusmaisemat 

Saarijärvi  Saarijärven reitin kulttuurimaisemat 

Toivakka, Joutsa  Viisarimäen ja Rutalahden laaksomaisema 

Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: 
 

Kunta Maisema-alue 

Hankasalmi  Hankamäki 

Hankasalmi  Kovalanmäki 

Joutsa  Pappinen 

Jyväskylä  Maatianjärvi 

Jyväskylä  Oittila 

Jyväskylä  Puuppola 

Jyväskylä  Särkijoki 

Jämsä  Hopsu 

Jämsä  Juokslahti 

Jämsä  Längelmäen kulttuurimaisema 

Karstula  Aho-Vastinki 

Karstula  Luksanjärvi 

Karstula, Kyyjärvi  Kiminki-Oikari 

Keuruu  Manniskylä-Hoskari 
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Keuruu  Riiho-Moijaskylä 

Kinnula  Kangaskylä 

Kinnula  Muhola 

Kinnula  Urpila 

Kivijärvi  Lahdenperä 

Kivijärvi  Perttilänkylä 

Konnevesi  Rossinkylä 

Kyyjärvi Pölkki 

Laukaa  Lankamaa 

Laukaa  Leppävesi 

Laukaa  Savio 

Laukaa, Äänekoski Vatia 

Luhanka  Rekola 

Luhanka  Tammijärvi 

Multia Kopolankylä 

Multia  Tarhapää 

Muurame  Saarenkylä 

Petäjävesi  Petäjäveden vanhan kirkon kulttuurimaisema 

Petäjävesi  Piesalankylä 

Saarijärvi  Pajumäki 

Saarijärvi  Pajupuro-Tarvaala 

Saarijärvi  Pääjärvi-Hokkalanmäki 

Saarijärvi  Rahkola 

Uurainen  Kyynämöinen 

Viitasaari  Kymönkosken reitin ja Pasalan kulttuurimaisema 

Viitasaari  Toulat 

Äänekoski  Honkola-Hietama 

Äänekoski  Koivistonkylä 

Äänekoski  Liimattala 

Äänekoski  Saarikas 

Keski-Suomessa sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt: 
 

Kunta Rakennettu kulttuuriympäristö 
Hankasalmi  Hankasalmen rautatieasema 

Hankasalmi  Pienmäen talonpoikaistalo 

Joutsa  Joutsan Jousitien keskusraitti 

Joutsa  Viherin museosilta 

Jyväskylä  Jyväskylän Harju ja Vesilinna 

Jyväskylä  Jyväskylän Kirkkopuisto ja hallintokeskus 

Jyväskylä  Jyväskylän rautatieasema 

Jyväskylä  Jyväskylän yliopiston alue 

Jyväskylä  Korpilahden kirkkoranta 

Jyväskylä  Kortepohjan asuma-alue 

Jyväskylä  Luonetjärven kasarmialue 

Jyväskylä  Mankolan alue 

Jyväskylä  Sotatarviketeollisuuden alueet (usea) 

Jyväskylä  Struven astemittausketju 

Jyväskylä  Säynätsalon teollisuusyhdyskunta 

Jyväskylä  Taulumäen kirkko ja Jyväskylän vanha hautausmaa 
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Jyväskylä  Vaajakosken teollisuusympäristö 

Jyväskylä  Viitaniemen asuntoalue 

Jyväskylä  Älylän ja Seminaarinmäen asuinalueet 

Jämsä  Honkanen, Koskenpää 

Jämsä  Huhkojärven tila 

Jämsä  Jämsänjoen agraarimaisema 

Jämsä  Jämsänkosken teollisuusympäristö 

Jämsä  Suur-Jämsän empiretalot (usea) 

Jämsä  Vanha Jämsä 

Kannonkoski  Kannonkosken kirkko 

Karstula  Karstulan kirkonkylä 

Keuruu  Asunnan rautatieasema (x2) 

Keuruu  Haapamäen rautatieasemanseutu (x2) 

Keuruu  Keuruun vanha keskusta 

Keuruu  Otavan kirjapainokylä 

Keuruu  Pihlajaveden vanha kirkko 

Konnevesi  Keiteleen - Iisveden reitin kanavat 

Laukaa  Lievestuoreen rautatieasema 

Laukaa  Sotatarviketeollisuuden alueet 

Luhanka  Luhangan vanha kirkko 

Luhanka  Mönkösmäen talonpoikaistalot 

Luhanka  Tammijärven pohjukan asutus 

Multia  Multian vanha keskusta 

Muurame  Kinkomaan sairaala-alue 

Muurame  Muuramen kirkko 

Petäjävesi  Petäjäveden vanha ja uusi kirkko ympäristöineen 

Pihtipudas  Heinäjoen museosilta 

Saarijärvi  Kolkanniemen pappila 

Saarijärvi  Saarijärven vanha osa 

Uurainen  Uuraisten kirkko ja ympäröivä kulttuurimaisema 

Viitasaari  Huopanankosken kulttuuriympäristö 

Viitasaari  Kuhalan talo 

Viitasaari  Pasalan kylä 

Äänekoski  Keski-Suomen kansanopisto 

Äänekoski  Markkamäen omakotialue 

Äänekoski  Sumiaisten kirkonkylä 

Äänekoski  Suolahden vanhan rautatieaseman alue 

Keski-Suomessa sijaitsevat valtakunnallisesti (v) ja maakunnallisesti arvokkaat 
perinnemaisemat: 
 

Kunta Arvokkaat perinnemaisemat 
Joutsa  Karhukorpi 

Joutsa  Kivijärvi 

Joutsa  Konnassaari 

Joutsa  Syysniemi 

Joutsa Vähä-Puttola 

Jyväskylä Autioniemi 

Jyväskylä Hautala 

Jyväskylä  Kirkonmäki 
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Jyväskylä  Kääjinsalmi 

Jyväskylä Mattila 

Jyväskylä  Rättäli 

Jämsä  Kuusjärvi 

Keuruu  Valkeaniemi 

Keuruu  Vuorela 

Kinnula  Petäjistö 

Kinnula Vahtila (v) 

Luhanka  Moiskala 

Luhanka Mäentalo / Peltola (v) 

Multia  Koivulahti (v) 

Multia  Lehtomäki 

Multia  Pekkanen 

Muurame  Hettee 

Petäjävesi  Lampila 

Pihtipudas  Lahnala 

Pihtipudas Makkara 

Saarijärvi  Iso-Ahola (v) 

Saarijärvi  Mäkelä 

Toivakka Vaateri 

Viitasaari  Kautia 

Äänekoski Aatula (v) 

Keski-Suomessa sijaitsevat suojellut rakennusperintökohteet: 
 

Kunta Rakennusperintökohde 
Jyväskylä  Valtiontalo (entinen suojeluskuntatalo Suoja) 

Jyväskylä  Jyväskylän työväentalo 

Jyväskylä  Lyseon vanha päärakennus 

Jyväskylä  Suvimäen talo (Nuoran talo) 

Jyväskylä  Uimahalli (vanhimmat osat, 50 m allas ja allashuone) 

Jyväskylä  Säynätsalon kunnantalo 

Jämsä  Ruotsulan tilan rakennuksia 

Karstula  Laikan pappila pihapiireineen 

Keuruu  Haapamäki, lennätin- ja viestiavojohtolinja (pylväät 10–20) 

Keuruu  Haapamäen radanvartijan vahtitupa 

Keuruu  Kangasmannilan vanha pappila 

Saarijärvi  Kolkanniemen pappila   

Viitasaari  Vuorelan talo 

Äänekoski  Keski-Suomen opisto 

Äänekoski  Riihiahon tilan isotupa ja pihapiiri 

Keski-Suomessa sijaitsevat valtion omistamien rakennusten suojeluasetuksen (480/1985) 
perusteella suojellut rakennukset:  
 

Kunta Suojeltu rakennus 
Joutsa Juhanalan metsänvartijatila 

Jyväskylä Jyväskylän yliopisto (+Rakennussuojelulaki) 

Jyväskylä Keski-Suomen kotitalousopisto  

(Opistorakennus + Vanha Mankola) 
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Laukaa Järvilinna (nyk. Kuhankosken erityisammattikoulu)  

Laukaa 

(nyk. 

Kuhankosken opetuskoti  

Kuhankosken erityisammattikoulu)  

Saarijärvi Tarvaalan maatalousoppilaitos ja koulutila  

(johtajan asuinrakennus, vanha koulurakennus, vilja-aitta) 

Keski-Suomessa sijaitsevat valtion omistamien rakennusten suojeluasetuksen (480/1985) 
perusteella varjellut rakennukset: 
 

Kunta Valjeltu rakennus 
Jyväskylä Keski-Suomen kotitalousopisto (Uusi Mankola, mallitilan  

päärakennus, aitta, Vanha-Mankolan aitta) 

Jyväskylä Vanha Ortopedia 

Saarijärvi Tarvaalan maatalousoppilaitos ja koulutila  

(poikien asuntola) 

Keski-Suomessa sijaitsevat kirkkolailla (1054/1993) ja lailla ortodoksisesta kirkosta (985/2006) 
suojellut kirkot: 
 

Kunta Suojeltu kirko 

Hankasalmi Hankasalmen kirkko 

Joutsa Joutsan kirkko  

Jyväskylä Jyväskylän kaupunginkirkko  

Jyväskylä Korpilahden kirkko  

Jyväskylä Säynätsalon kirkko  

Jyväskylä Taulumäen kirkko  

Jämsä Jämsän kirkko  

Jämsä Kuoreveden kirkko 

Kannonkoski Kannonkosken kirkko  

Karstula Karstulan kirkko  

Keuruu Keuruun kirkko  

Keuruu Keuruun vanha kirkko  

Keuruu Pihlajaveden kirkko  

Keuruu Pihlajaveden vanha kirkko  

Kinnula Kinnulan kirkko  

Kivijärvi Kivijärven kirkko  

Laukaa Laukaan kirkko  

Luhanka Luhangan vanha kirkko  

Multia Multian kirkko  

Muurame Muuramen kirkko  

Petäjävesi Petäjäveden kirkko  

Petäjävesi Petäjäveden vanha kirkko  

Pihtipudas Pihtiputaan kirkko 

Saarijärvi Pylkönmäen kirkko  

Saarijärvi Saarijärven kirkko  

Toivakka Toivakan kirkko  

Uurainen Uuraisten kirkko 

Viitasaari Viitasaaren kirkko  

Äänekoski Konginkankaan kirkko  

Äänekoski Sumiaisten kirkko  
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Keski-Suomessa sijaitsevat rautatiesopimuksen nojalla suojellut kohteet: 
 

Kunta Suojeltu kohde 
Hankasalmi Hankasalmen rautatieasema-alue 

Jyväskylä Jyväskylän rautatieasema-alue 

Keuruu Asunnan rautatieasema-alue  

Keuruu Haapamäen rautatieasema 

Keuruu Keuruun rautatieasema-alue  

Laukaa Lievestuoreen rautatieasema-alue 

Äänekoski Suolahden vanhan aseman alue 

 

Liite 3. Tuulivoimarakentamisessa huomioitavat lintualueet 

Keski-Suomessa sijaitsevat lintuvesiensuojeluohjelman alueet: 
 

Kunta Alue 

Hankasalmi Keskisenlampi 

Hankasalmi Pieni Kaihlanen 

Joutsa Keskisenlampi ja Riionlampi 

Jyväskylä Eerolanlahti-Rautpohjanlahti 

Jämsä Alhojärvi 

Karstula, Saarijärvi Särkijärvi-Iso Metsälampi 

Keuruu Heinävalkeinen ja Iso-Rimppi 

Konnevesi, Äänekoski Pyhäjärvi 

Laukaa, Toivakka Lapinjärvi 

Multia Valkeisenjärvi-Särkilampi 

Uurainen Särkilampi 

Viitasaari Heinä-Suvanto 

Äänekoski Kalajärvi 

Keski-Suomessa sijaitsevat tärkeät lintualueet (FINIBA): 
 

Kunta Alueen nimi Aluekoodi 
Hartola, Joutsa Jääsjärvi (osittain)  430079 

Joutsa Angesselkä  610019 

Joutsa Haapasuo-Syysniemi  610071 

Joutsa, Pertunmaa, Hirvensalmi Suontee  610123 

Joutsa Suuri Kurjärvi  610020 

Jyväskylä Jyväsjärvi  610095 

Jyväskylä Kuokkala 610137 

Konnevesi, Äänekoski Pyhäjärvi  610015 

Korpilahti Putkilahti  610084 

Laukaa Lievestuoreenjärvi-Kuusvesi  610140 

Pihtipudas, Viitasaari Kolima  610077 

Saarijärvi Pyhä-Häkki  610139 

Äänekoski Kalajärvi  610014 
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Keski-Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI): 
 

Kunta Lintualue Aluekoodi (Birdlife) 
Hankasalmi, Laukaa Ahveninen  610148 

Laukaa Alanen  610149 

Jämsä Alhojärven alue  610173 

Jyväskylä Eerolanlahdi ja Rautpohja  610052 

Pihtipudas Elämäisjoen luusua  610174 

Viitasaari, Keitele Heinä-Suvanto ja Suvantojärvi  610086 

Petäjävesi Hetejärvet  610150 

Jämsä Hiukkaanlahti ja Hepojärvi  440044 

Äänekoski Hujakko ja Pohjoislahti  610176 

Viitasaari Huopanankoski  610151 

Jyväskylä Jyväsjärvi  610095 

Äänekoski Kalajärvi  610014 

Laukaa Kangaskylän pellot  610152 

Laukaa, Äänekoski Kapeenkoski  610153 

Joutsa Keskisenlampi  610034 

Pihtipudas, Viitasaari Koliman kaakkurilammet  610171 

Hankasalmi, Konnevesi Korholankosket  610154 

Pihtipudas Kortteinen  610175 

Äänekoski Kuhnamo  610155 

Saarijärvi Kuorejärvi  610043 

Jyväskylä Kuukasojanaukean alue  610177 

Viitasaari Kymönkoski  610156 

Jyväskylä Kärkistensalmi  610157 

Jämsä Kääpälän pellot  610158 

Laukaa, Toivakka Lapinjärvi  610063 

Saarijärvi Lautajärvi  610159 

Äänekoski Liimattala  610081 

Jämsä Lokalahti  610046 

Viitasaari Matosaari  610160 

Jyväskylä Merikivet  610161 

Uurainen Miehinkäinen  610162 

Muurame Muuramenlampi  610101 

Viitasaari Naistenjärvi  610163 

Hankasalmi, Kangasniemi Niemisjärvi  610164 

Hankasalmi Pieni-Kaihlanen  610099 

Äänekoski Pieni Lyytykänsaari  610165 

Petäjävesi Piesalankylän alue  610166 

Hankasalmi Pirtti-Herttu ja Keskisenlampi  610178 

Laukaa Puhakan pellot  610167 

Konnevesi, Äänekoski Pyhäjärvi  610015 

Hankasalmi Rääsyn altaat  610168 

Saarijärvi Satosuo  610082 

Konnevesi Saukkosaari  610169 

Konnevesi Siikakoski  610170 

Joutsa, Hirvensalmi, Pertunmaa Suontee  610123 

Laukaa, Äänekoski Vatianjärvi  610079 

Laukaa Vuontee  610064 
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Karstula Ruokolahti  710189 

Karstula Ylin  710119 

Keuruu Jaakonsuo  710122 

Kivijärvi Rutalahti  710151 

Keuruu, Haapamäki Karjuvuori  710135 

Keuruu Raiskin metsät  710136 

Multia Heinämäen metsät  710137 

Karstula Humppi  710145 

Keuruu Riiho  710147 

Keuruu Keurusselkä  710150 

Alajärvi, Kyyjärvi, Perho Pohjoisneva-Ahvenlamminneva- 710157 

Hötölamminneva-Haarukkalamminneva  

Karstula Kilpisuo  710161 

Kinnula, Pihtipudas Väljänneva  710134 

Kivijärvi Kirkkoneva  710164 

Kyyjärvi Valleussuo  710167 

Multia Lauttajärvi-Lampuodinsuo  710169 

Multia, Keuruu Vesilahdensuo  710170 

Keuruu Riiho  710184 

Keuruu Kaukanen  710185 

 

Liite 4. Tuulivoimarakentamisessa huomioitavat lajit, 
luontotyypit ja elinalueet 

Keski-Suomen uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat kasvilajit (LSL 47 §): 
• Harsosammal 
• Hiuskoukkusammal 
• Itukivisammal 
• Kalliosuomusammal / purosuomusammal 
• Kolokärpänsammal 
• Hitupihtisammal 
• Purolaakasammal 
• Isonuijasammal 
• Lapinsirppisammal 
• Lännenriippusammal 

Keski-Suomen luontodirektiivin liitteen 4 lajit: 
• Ilves 
• Karhu 
• Koivuhiiri 
• Liito-orava 
• Saukko 
• Susi 
• Viitasammakko 
• Isolampisukeltaja 
• Jättisukeltaja 
• Korpikolva 
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• Kirjopapurikko 
• Kivikkoperhonen 
• Kirjojokikorento 
• Lummelampikorento 
• Sirolampikorento 
• Täplälampikorento 
• Viherukonkorento 
• Hajuheinä 
• Idänverijuuri 
• Lietetatar 
• Myyränporras 

Keski-Suomen luontodirektiivin liitteen 1 luontotyypit (*-merkityt luontotyypit ovat 
ensisijaisesti suojeltavia): 
• 3110 Karut ja kirkasvetiset järvet 
• 3130 Niukka- ja keskiravinteiset järvet 
• 3150 Luontaisesti runsasravinteiset järvet 
• 3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 
• 3260 Pikkujoet ja purot 
• 3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 
• 6230 Runsaslajiset jäkkiniityt * 
• 6270 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt * 
• 6430 Kosteat suurruohoniityt 
• 6510 Alavat niitetyt niityt 
• 7110 Keidassuot * 
• 7120 Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot 
• 7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 
• 7160 Lähteet ja lähdesuot 
• 7230 Letot 
• 7310 Aapasuot * 
• 8220 Silikaattikalliot 
• 8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus 
• 9010 Luonnonmetsät * 
• 9020 Jalopuumetsät * 
• 9050 Lehdot 
• 9060 Harjumetsät 
• 9070 Hakamaat ja kaskilaitumet 
• 9080 Metsäluhdat * 
• 9180 Raviini- ja rinnelehdot * 
• 91D0 Puustoiset suot * 
• 91E0 Tulvametsät * 

Keski-Suomesta löytyvät erityisen tärkeät elinympäristöt (Metsälaki 10 §): 
• Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 0,5 hehtaarin 

suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joiden ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja 
pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto 

• Suoelinympäristöt, joiden yhteinen ominaispiirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesita-
lous: a) lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias kasvillisuus, erirakentei-
nen puusto ja pensaskasvillisuus; b) yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä 
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ovat erirakenteinen puusto ja yhtenäisen metsäkorte- tai muurainkasvillisuuden vallitsevuus; c) letot, 
joiden ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus, puuston vähäinen määrä ja vaatelias kasvilli-
suus; d) vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot; sekä e) luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakentei-
nen lehtipuusto tai pensaskasvillisuus sekä pintavesien pysyvä vaikutus 

• Rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias kasvillisuus sekä luonnontilainen 
tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja pensaskasvillisuus 

• Kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soilla, joissa luontainen vesitalous 
on pääosin säilynyt muuttumattomana 

• Kallioperässä olevat tai kivennäismaahan uurtuneet, jyrkkärinteiset, pääosiltaan vähintään kymmenen 
metriä syvät rotkot ja kurut, joiden ominaispiirteenä on luonteenomainen muusta ympäristöstä poik-
keava kasvillisuus 

• Pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 
• Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden omi-

naispiirre on harvahko puusto 

Keski-Suomen valtakunnallisesti arvokkaat kivikot: 
 

Kunta Nimi Muodostumatyyppi Tunnus 

Joutsa, Toivakka Isokolu  uhkurakka KIVI-13-003 

Jyväskylä Haukkavuoren kivikko  talus KIVI-13-042 

Jyväskylä Hepokivien kivikko  moreenikivikko KIVI-13-044 

Jyväskylä Rutaniemen kivikot  moreenikivikko KIVI-13-045 

Jyväskylä Sonnamanlammen kivikot  uhkurakka KIVI-13-043 

Jyväskylä Sulunlouhu  uhkurakka KIVI-13-046 

Kannonkoski Hintonlouhu  uhkurakka KIVI-13-018 

Kannonkoski Koiralammen kivikko  uhkurakka KIVI-13-023 

Kannonkoski Pitkäsen kivikot  uhkurakka KIVI-13-019 

Kannonkoski Pyssylouhu  uhkurakka KIVI-13-017 

Kannonkoski Varpusenvuoren kivikko  moreenikivikko KIVI-13-022 

Karstula Rumavuori  moreenikivikko KIVI-13-028 

Keuruu Vasikkalammen kivikko  talus KIVI-13-041 

Kinnula Jataniemen-Soukkalahden kivikot  uhkurakka KIVI-13-026 

Kinnula, Pihtipudas,  

Reisjärvi 

Jääkolu  uhkurakka KIVI-17-047 

Kinnula Kuulakivikot  uhkurakka KIVI-13-049 

Kinnula Lantoluolat  uhkurakka KIVI-13-037 

Kinnula Luolasaarenkangas  uhkurakka KIVI-13-036 

Kinnula Nurkkaluolat  uhkurakka KIVI-13-035 

Kinnula Oravaluolat  uhkurakka KIVI-13-034 

Kinnula, Kivijärvi Rapinaluolat  uhkurakka KIVI-13-033 

Kinnula Rautavuoren kivikot  uhkurakka KIVI-13-025 

Kinnula, Lestijärvi Soidinkorpi  uhkurakka KIVI-13-024 

Kinnula Sulunkangas-Kuusikkokangas  uhkurakka KIVI-13-050 

Kinnula Viirikangas  uhkurakka KIVI-13-016 

Kivijärvi Hiidenkallion kivikot  moreenikivikko KIVI-13-021 

Kivijärvi Hiidenlahden kivikot  uhkurakka KIVI-13-020 

Kivijärvi Ruohosuon kivikot  uhkurakka KIVI-13-032 

Kivijärvi Ruuhipuron kivikot  uhkurakka KIVI-13-031 

Kivijärvi Viinakorven kivikot  uhkurakka KIVI-13-039 

Toivakka Peltomaanriutta  uhkurakka KIVI-13-004 
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Toivakka Kapealammen kivikko  uhkurakka KIVI-13-005 

Pihtipudas Antinkankaan kivikot  uhkurakka KIVI-13-007 

Pihtipudas Hakkio  uhkurakka KIVI-13-008 

Pihtipudas Iso Kivimäki  moreenikivikko KIVI-13-006 

Pihtipudas Iso Susivuori-Käärmekallio  moreenikivikko KIVI-13-011 

Pihtipudas Kanasenkangas  uhkurakka KIVI-13-009 

Pihtipudas Kivilahden kivikko  uhkurakka KIVI-13-010 

Pihtipudas Nasakkakangas  uhkurakka KIVI-13-012 

Pihtipudas Näpinkangas  uhkurakka KIVI-13-013 

Pihtipudas Nuorasen kivikot  uhkurakka KIVI-13-014 

Pihtipudas Piehtaroisen kivikot  uhkurakka KIVI-13-015 

Toivakka Huuvuoren kivikko  talus KIVI-13-002 

Viitasaari Kattilapuron kivikot  uhkurakka KIVI-13-038 

Viitasaari Mäkrämäen kivikot  uhkurakka KIVI-13-001 

Äänekoski Rajuniemen kivikot  uhkurakka KIVI-13-048 

Keski-Suomen valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat: 
 

Kunta Nimi Muodostumatyyppi Tunnus 
Hankasalmi Lyötinmäki  drumliini MOR-Y09-039 

Hankasalmi Paasiniemenvuori  drumliini MOR-Y09-040 

Hankasalmi Sauvoniemi  drumliini MOR-Y09-042 

Hankasalmi Sauvomäki  drumliini MOR-Y09-048 

Joutsa Huhtapurun drumliiniparvi  drumliini MOR-Y09-100 

Joutsa Karttuuvuori  drumliini MOR-Y09-094 

Jyväskylä Myllykangas  drumliini MOR-Y09-104 

Laukaa   Ahvenpyhä  drumliini MOR-Y09-052 

Laukaa Huosiaisharju  reunamoreeni MOR-Y09-033 

Laukaa Hyyppäänvuori  drumliini MOR-Y09-105 

Laukaa Kaakkolammen reunamoreeni  reunamoreeni MOR-Y09-034 

Laukaa Lankavuori  drumliini MOR-Y09-035 

Laukaa Lääsänmäki  kumpumoreeni MOR-Y09-053 

Kannonkoski Pilkkanevan kumpumoreenialue  kumpumoreeni MOR-Y09-069 

Karstula Teerijärven kumpumoreenialue  kumpumoreeni MOR-Y09-055 

Keuruu Lapinlahden reunamoreeni  reunamoreeni MOR-Y09-077 

Keuruu Vähä-Kömin drumliini  drumliini MOR-Y09-084 

Kinnula, Lestijärvi Mustikkakangas  kumpumoreeni MOR-Y09-026 

Kinnula Vehkakukkulat  kumpumoreeni MOR-Y09-028 

Kivijärvi Rajakangas  kumpumoreeni MOR-Y09-061 

Kivijärvi Sivakkalampien kumpumoreenialue  kumpumoreeni MOR-Y09-066 

Korpilahti Leustun reunamoreeni  reunamoreeni MOR-Y09-092 

Multia Hyyrynkangas  drumliini MOR-Y09-072 

Multia Korhonkangas  drumliini MOR-Y09-070 

Muurame Lamminmäen–Kiviojan reunamoreeni  reunamoreeni MOR-Y09-079 

Muurame Syrjälän kumpumoreenialue  kumpumoreeni MOR-Y09-081 

Petäjävesi Kipakynnäänmäet  kumpumoreeni MOR-Y09-082 

Pihtipudas Iso-Olloven kumpumoreenialue  kumpumoreeni MOR-Y09-007 

Pihtipudas Kanasensuon reunamoreeni  reunamoreeni MOR-Y09-008 

Pihtipudas Liperinkankaat  kumpumoreeni MOR-Y09-006 

Pihtipudas Mäntyvuori  drumliini MOR-Y09-014 
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Pihtipudas Puikkolammen kumpumoreenialue  kumpumoreeni MOR-Y09-003 

Pihtipudas Pyydysjärven kumpumoreenialue  kumpumoreeni MOR-Y09-004 

Pihtipudas Soidinvuori  drumliini MOR-Y09-015 

Pihtipudas Teerinevan kumpumoreenialue  kumpumoreeni MOR-Y09-005 

Saarijärvi Horonjärven kumpumoreenialue  kumpumoreeni MOR-Y09-088 

Saarijärvi, Äänekoski Leppälamminvuoren, kumpumoreenialue  kumpumoreeni MOR-Y09-059 

Saarijärvi Saarinevan kumpumoreenialue  kumpumoreeni MOR-Y09-060 

Toivakka Iso-Kankaisen kumpumoreenialue  kumpumoreeni MOR-Y09-037 

Toivakka Leppäsenmäki  drumliini MOR-Y09-102 

Äänekoski Karvavuori  drumliini MOR-Y09-049 

Keski-Suomen valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat: 
 

Kunta Nimi Muodostumatyyppi Tunnus 

Joutsa Jumpeli  tuulikerrostuma TUU-09-010 

Karstula Kortesuonpakat  tuuli- ja rantakerrostuma TUU-09-030 

Karstula Tuhkapakat  tuulikerrostuma TUU-09-028 

Kivijärvi, Kinnula Kontuvuori  reunakerrostuma TUU-09-033 

Kyyjärvi Huumarkankaan dyynit  tuulikerrostuma TUU-09-031 

Laukaa Ahvenpyhä  reunakerrostuma TUU-09-021 

Multia Heiluvan dyynit  tuulikerrostuma TUU-09-004 

Muurame Muuratharjun rantakerrostumat  reunakerrostuma TUU-09-013 

Muurame Paavalinvuori  reunakerrostuma TUU-09-012 

Pihtipudas Pitkähiekka  reunakerrostuma TUU-09-040 

Saarijärvi Multapakat  tuulikerrostuma TUU-09-022 

Viitasaari Multapakat  tuulikerrostuma TUU-09-024 

Toivakka Haukkamäki  reunakerrostuma TUU-09-014 

Äänekoski Riihivuori  reunakerrostuma TUU-09-018 

Viitasaari Mäntykangas  reunakerrostuma TUU-09-025 
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Liite 5. Oikeustapauskatsaus 

Oikeustapauskooste tuulivoimarakenta-
misesta  
Tuulivoimarakentaminen hallinto-oikeuksien ratkaisukäytän-
nössä. Näkökulmana erityisesti Keski-Suomen seutu.  
 
 
 
 
ANNI KUOPPAMAA (TOIM.) 
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Tuulivoimahankkeen valitusprosessit 
Tähän oikeustapauskatsaukseen on koottu erityisesti Keski-Suomen seudun tuulivoimarakentamiseen liitty-
viä hallinto-oikeuden ratkaisuja. Ratkaisujen avulla on pyritty esittämään yleisimpiä valitusperusteita tuuli-
voimarakentamisessa, ja millaisia linjauksia hallinto-oikeus on niihin ottanut. Ratkaisut on jaoteltu valituspe-
rusteiden mukaisesti tuulivoimaloiden melua, linnustovaikutuksia tai maisemavaikutuksia käsitteleviksi. 
Hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää useita prosesseja kuten kaavoituksen sekä ympäristölupame-
nettelyn. Tällöin samaan hankkeeseen voi eri vaiheissa kohdistua jopa useita valituksia. Lisäksi valitus 
saattaa sisältää monia eri valitusperusteita. Valitusperusteet liittyvät usein tuulivoimaloiden aiheuttamaan 
meluun sekä voimaloiden linnusto- ja maisemavaikutuksiin.  

Tuulivoimaloiden melu  
Tuulivoimahankkeisiin haetaan usein muutosta hankkeesta aiheutuvien meluhaittojen vuoksi. Ympäristölu-
van myöntäminen edellyttää aina, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa (YSL 49 § 1-kohta). YSL 142 
§:n 1 momentin mukaan kaikessa toiminnassa on tavoiteltava sellaista ääniympäristön laatua, jossa melua 
ei esiinny terveyshaittaa tai sen vaaraa aiheuttavassa määrin. Ääniympäristön laadun turvaamiseksi valtio-
neuvosto on antanut asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015, ulkomeluasetus) 
sekä asumisterveysasetuksen (545/2015) sisätiloja koskevista toimenpiderajoista. Kaiken toiminnan on ta-
voiteltava edellä mainituissa asetuksissa säädettyjä ohjearvoja. Asetuksen ulkomelutason ohjearvoilla voi-
daan punnita, tarvitseeko hanke toimiakseen ympäristöluvan (aiheutuuko tuulivoimaloiden melusta naapu-
russuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta) tai täyttyvätkö luvan myöntämisen edellytykset. Ulkomelu-
asetuksen ohjearvot ja asumisterveysasetuksen toimenpiderajat löytyvät liitteestä 1. 

Melutason ohjearvot KHO:n ratkaisukäytännössä 

KHO on useassa ratkaisussaan arvioinut hankkeen laillisuutta tukeutumalla vahvasti ympäristöhallinnon 
melumallinnusohjeisiin sekä ulkomeluasetuksen ohjearvoihin. Vaikka ohjeistus ei ole sitovaa, sen avulla 
voidaan johdonmukaisesti arvioida, täyttääkö hanke lain asettamat vaatimukset elinympäristön terveellisyy-
destä ja turvallisuudesta. Lopulta kyse on kokonaisharkinnasta: asetuksen ohjeellinen luonne tulee esiin 
etenkin tilanteissa, joissa ohjearvot ylittyvät tilapäisesti tai raja-arvoissa pysyminen ei ole mittausten perus-
teella varmaa.  

KHO 1.2.2019/290 

Kyse on Vesannon kunnan tuulivoimaosayleiskaavasta, jossa oli osoitettu yhteensä kuusi tuulivoimaloiden 
aluetta (tv). Kaavaselostuksen mukaan melumallinnuksessa oli käytetty koko prosessin ajan ympäristömi-
nisteriön ohjeita (2/2014). Meluvaikutukset jäivät kaikkien vakituisten ja loma-asuntojen kohdalla alle 40 
dB:n.   

Hallinto-oikeus katsoi, ettei Suomessa ole sitovaa määräystä siitä, mille etäisyydelle tuulivoimalat voidaan 
sijoittaa lähimmistä häiriintyvistä kohteista. Ympäristöhallinnon mallintamisohjeella (2/2014) on pyritty mitoit-
tamaan riittävä suojaetäisyys tuulivoimalan ja melulle alttiin kohteen välillä.  

Hallinto-oikeus totesi, että valituksenalaisen kaavan kaavamääräyksessä oli edellytetty, että tuulivoimaloi-
den toteuttamisessa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 1107/2015 tuulivoimaloiden ulkomelun oh-
jearvoista. Meluraportista ja annetusta vastineesta ilmenevät tiedot huomioon ottaen hallinto-oikeus arvioi, 
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että melumallinnus antoi riittävät tiedot melupäästön arvioimiselle. Meluraportista ilmeni, että ulkomeluase-
tuksessa olevat ohjearvot alittuvat lähimmillä melulle altistuvilla kohteilla. Myös asumisterveysasetuksen 
mukaiset toimenpiderajat pienitaajuiselle sisämelulle alittuvat. 

Lopulta hallinto-oikeus arvioi, että valituksenalaisessa kaavassa on otettu huomioon MRL 39.2 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla mahdollisuudet turvalliseen ja terveelliseen elinympäristöön. Korkein hallinto-oikeus pysytti 
hallinto-oikeuden ratkaisun. 

KHO 2018:104  

Valituksenalainen päätös koskee ympäristönsuojelulain 175 §:n nojalla tehtyä hallintopakkopäätöstä. Nel-
jästä 2 MW:n tuulivoimalasta koostuvan tuulipuiston lähialueen asukkaat olivat vaatineet kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaista puuttumaan erityisesti kahden voimalan toimintaan. Kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen päätti, ettei voimaloiden toimintaan ollut tarpeen puuttua hallintopakkoasiana.  

KHO katsoi ympäristöluvan tarpeen osalta, että ulkomeluasetuksessa säädetyt ohjearvot ovat ohjeellisia 
ympäristölupaharkinnassa ja myös harkittaessa ympäristöluvan tarvetta. Harkinta ympäristöluvan tarpeesta 
yksittäistapauksessa tulee aina tehdä tapauskohtaisiin olosuhteisiin perustuen. Koska tuulivoimameluase-
tuksen ohjearvot ovat ohjeellisia ja mahdollistavat tapauskohtaisen jouston, varsinaisessa lupaharkinnassa 
on otettava huomioon ohjearvojen lisäksi myös muita seikkoja arvioitaessa esimerkiksi tarvittavien lupa-
määräysten sisältöä.  

Raportoidusta melumallinnuksesta kävi ilmi, että yli 45 dB:n alueelle jää yksi asuinrakennus ja kaksi lomara-
kennusta. Yli 40 dB:n alueelle jää useita vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja. Lähimmät häiriintyvät kohteet 
olivat melko lähellä eli alle 600 metrin päässä lähimmistä tuulivoimaloista. Ympäristömelumittausten yhtey-
dessä oli todettu, että tuulivoimaloiden melu on selkeästi havaittavissa lähialueen asutuksen kohdalla. Myös 
viimeiseksi tehdyn mallinnuksen perusteella naapureihin kohdistuvaan rasitukseen viittaavat melutason oh-
jearvot voivat toiminnassa ylittyä. 

Tapauksessa ei voitu varmistua siitä, että tuulivoimapuiston toiminnasta ei aiheutuisi sellaista kohtuutonta 
rasitusta, joka edellyttää ympäristöluvan hakemista toiminnalle. Hallinto-oikeuden päätös. jolla kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisen päätös kumottiin ja asia palautettiin sille ympäristöluvan hakemiseen velvoitta-
van määräyksen antamiseksi, pysytettiin voimassa. 

Kommentti: 

Arvioinnissa korostui tapauskohtaisen harkinnan merkitys. Ympäristöluvan tarvetta ei arvioitu yksistään ul-
komeluasetuksen ohjearvoilla. Painoarvoa annettiin mm. lähimpien häiriintyvien kohteiden etäisyydelle (600 
m).  

KHO 22.11.2019/5523  

Valituksenalainen päätös koskee Ilmajoen ympäristölautakunnan hallintopakkopäätöstä, jolla määrättiin tuu-
livoimayhtiö selvittämään toimintansa ympäristövaikutukset melun osalta.  

Ympäristölautakunnan mukaan kyseessä oli sen asian selvittäminen, aiheuttivatko tuulivoimalat sellaista 
melua, jonka voidaan tulkita olevan eräistä naapuruussuhteista annetun lain mukaisesti kohtuutonta haittaa 
aiheuttavaa. Asian vireille panneiden A:n ja B:n asuinkiinteistö oli lähin mahdollinen häiriintyvä kohde tuuli-
voimaloiden lähistöllä, sijoittumalla noin 520 metrin etäisyydelle tuulivoimaloista. A:n ja B:n piha-alue sijait-
see lähimmästä tuulivoimalasta koilliseen.  
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Rakennuslupahakemusta varten laaditun melumallinnuksen (9.7.2010) mukaan tuulivoimalaitoksista aiheu-
tuva laskennallinen melutaso hankealueen ympäristössä lähimpien asuinalueiden kohdalla oli noin 34–37 
dB. Toisen melumallinnuksen (6.2.2014) perusteella A:n ja B:n tila sijaitsi meluvyöhykkeellä 35–40 dB, hy-
vin lähellä meluvyöhykkeen 40–45 dB rajaa. Melumallinnuksessa oli arvioitu, että lähimmän eli karttatarkas-
telun perusteella A:n ja B:n asuinrakennuksen kohdalla melutaso oli 39 dB. Mallinnuksen mukaan laskenta-
epävarmuus on +/- 3 dB. 

Mallinnuksessa oli todettu alueen yleisistä tuuliolosuhteista, että alueella vallitseva tuulensuunta on lou-
naasta, jolloin mallinnuksen mukaisia melutasoja voi esiintyä useimmin voimaloiden koillispuolella. 

Hallinto-oikeus antoi harkinnassaan merkitystä A:n ja B:n selvitykselle, jossa he kertoivat melun olevan hei-
dän pihallaan ainakin ajoittain häiritsevän kovaa. Meluhaittaa oli koettu sekä sisällä että ulkona, melu hait-
tasi kaikkina vuorokauden aikoina ja melu aiheutti unihäiriöitä. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon melumal-
linnuksesta 6.2.2014 ilmenevät melutasot, melumallinnukseen sisältyvä laskentaepävarmuus, A:n ja B:n 
omistaman kiinteistön etäisyys tuulivoimaloihin ja se, että melumallinnusta ei ole todennettu melumittauksin 
oli asiassa myös ympäristönsuojelulain 6 § huomioon ottaen ollut ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaiset 
edellytykset ympäristölautakunnan päätöksestä ilmenevän määräyksen antamiseksi ja alueella vallitsevan 
melutason selvittämiseksi mittaamalla. Asiassa ei ollut ilmennyt perusteita pitää asetettua mittausvelvoitetta 
kohtuuttomana. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi toimijan valituksen ympäristölautakunnan päätöksestä, ja 
korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen.  

Kommentti: 

Vaikka melumallinnus ei suoraan osoittanut, että melutaso ylittää ulkomelutason ohjearvot, kokonaisharkin-
nassa painoarvoa annettiin mm. melumallinnuksen laskentaepävarmuudelle, kiinteistön etäisyydelle tuuli-
voimaloista sekä A:n ja B:n kokemukselle melusta. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään myös YSL 6 §:llä. 
Tämän selvilläolovelvollisuuden mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaiku-
tuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.  

HHaO 22.4.2016 päätös 16/0178/2 – Tuulivoimaloiden rakennuslupa, Keuruu 

Tapaus koskee Keuruun rakennustarkastajan päätöstä, jolla Greenwatt Ahvenneva Oy:lle myönnettiin 
suunnittelutarveratkaisu neljän tuulivoimalan rakentamiseksi. Lisäksi rakennustarkastaja oli päätöksellään 
myöntänyt rakennusluvan edellä mainittujen tuulivoimaloiden rakentamiseksi.  

Tapauksessa Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi, että karttatarkastelun perusteella valittajan kiinteistöt 
sijaitsivat lähimmillään noin 1,7 kilometrin ja 1,8 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Muihin tuulivoima-
loihin matkaa oli vähintään 2,5 kilometriä. Luvansaajan laatiman melumallinnuksen mukaan tuulivoimaloi-
den aiheuttama melutaso 35 dB ulottui lähimmilläänkin yli 700 metrin etäisyydelle valittajan kiinteistöjen ra-
jasta.  

Kun otettiin huomioon tuulivoimaloiden määrä ja niiden etäisyys lähimmästä valittajan kiinteistöstä, tuulivoi-
maloiden rakentaminen ei olennaisesti vaikuttanut valittajan omistamien kiinteistöjen rakentamiseen tai 
muuhun käyttämiseen eikä tuulivoimaloista aiheutuva melu ja välke ennalta-arvioiden huomattavasti vaikuta 
valittajan asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin. Näissä olosuhteissa asiaa ei tullut arvioida toisin sen 
vuoksi, että valittaja oli esittänyt selvitystä melumallinnuksen epätarkkuuksista. Päätös ei vaikuttanut myös-
kään välittömästi valittajan oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun eli valittaja ei ollut asianosainen. Valitus jä-
tettiin tutkimatta, koska valitusoikeutta ei ollut.  
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HHaO 23.10.2020 päätös 20/0974/2 – Tuulivoimapuistoa koskeva suunnittelutarveratkaisu, 
Viitasaari (päätöksestä valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen) 

Tapauksessa Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta oli hyväksynyt suunnittelutarveratkaisuhake-
muksen kolmen tuulivoimalan rakentamiseksi Viitasaaren kaupunkiin.  

Hankkeesta laaditusta melumallinnuksesta ilmeni, että kaikki valittajien omistamat tai hallitsemat kiinteistöt 
jäivät selvästi 40 dB:n melualueen ulkopuolelle. Tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista annetun val-
tioneuvoston asetuksen mukaiset ohjearvot eivät siten ylittyneet valittajien kiinteistöjen kohdalla. Melumal-
linnuksen mukaan myöskään tuulivoimaloista aiheutuva matalataajuinen melu ei ylittänyt sosiaali- ja ter-
veysministeriön asumisterveysasetuksessa asetettuja matalataajuista melua rakennusten sisällä koskevia 
toimenpiderajoja. Hankkeen vaikutuksia koskevan raportin mukaan melumallinnus oli laadittu tuulivoimaloi-
den melun mallintamista koskevan ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 mukaisesti.  

Valittajien hallinto-oikeudelle esittävät selvitykset eivät osoittaneet, että hankkeesta laaditut melu- ja välke-
mallinnukset olisivat virheellisiä tai riittämättömiä valittajien valitusoikeuden arvioimiseksi. Hämeenlinnan 
hallinto-oikeus ei tutkinut valituksia. 

HHaO 16.01.2018 päätös 18/0007/2 – Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston yleiskaava, 
Saarijärvi  

Kyse on Haapalamminkankaan tuulivoimayleiskaavaa koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä. Alu-
eelle suunniteltiin enintään viiden noin 3,45 MW:n tuulivoimalan rakentamista MRL 77 a §:n nojalla.  

Valittaja mm. esitti, että melumallinnusta ei ollut laadittu YM 2/2014 ohjeen mukaisesti. Ohjeen mukaan ka-
peakaistaisuuden vuoksi mallinnustuloksiin olisi tullut lisätä 5 dB:n sanktio. Melumallinnuksessa ei ollut 
myöskään huomioitu, että lähimmät rakennukset ovat suurelta osin loma-asuntoja, joiden ulkoseinä- ja ylä-
pohjarakenteiden äänieristävyys vaihtelee.  

Hämeenlinnan hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan tuulivoimaloiden ulkomeluasetuksen (1107/2015) oh-
jearvoilla, asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista annetun asetuksen (505/2015) toi-
menpiderajoilla, tuulivoimaloiden melun mallintamisesta annetulla ohjeella (YM 2/2014) sekä tuulivoimara-
kentamisen suunnittelusta annetulla ohjeella (YM 5/2016).  

YM:n julkaisussa 5/2016 todetaan, että mikäli tuulivoimalan ääni on laadultaan erityisen häiritsevää eli ääni 
on melulle altistuvassa kohteessa kapeakaistaista (soivaa, tonaalista) tai impulssimaista (toistuvia lyhytkes-
toisia ääniä), lisätään valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen 5 desibeliä ennen ohjearvoon ver-
taamista. Mahdollinen lisäys tehdään vain toimivan tuulivoimalan valvonnan yhteydessä, koska kapeakais-
taisen tai impulssimaisen melun ilmenemistä ei yleensä pystytä ennakoimaan eli huomioimaan mallintamis-
vaiheessa. Tuulivoimamelu ei tyypillisesti sisällä kapeakaistaista tai impulssimaista melua, eli 5 dB:n kor-
jaus tulee käytännössä sovellettavaksi vain harvoin.  

Sisämelutasot voidaan arvioida ulkomelutasojen perusteella ottamalla huomioon rakennusten ulkovaipan 
äänieristävyys ympäristöministeriön tuulivoimaloiden mallinnus- ja mittausohjeiden mukaisesti (YM 5/2016). 

Voimalavalmistajan mukaan melussa ei ollut havaittavissa kapeakaistaisuutta, impulssimaisuutta, tonaali-
suutta tai merkityksellistä sykintää. Näin ollen melumallinnuksen epävarmuus oli sisällytetty laskennan läh-
töarvoina käytettyihin tuulivoimalavalmistajan antamiin melupäästön lukuarvoihin. Mallinnusten mukaan lä-
himpänä voimaloita sijaitsevan loma- ja asuinrakennusten pihapiirissä melutasot jäivät alle 40 dB. Lähim-
män, noin 1,1 kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta sijaitsevan rakennuksen pihapiirissä melutaso 
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oli 36,6 dB. Kun rakennusten sisälle kantautuvaa äänitasoa arvioitiin, matalataajuiset äänitasot jäivät kai-
kissa rakennuksissa toimenpiderajojen alapuolelle, kun rakenteiden eristävyys huomioitiin.  

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan melun vaikutusarviointi oli suoritettu yleisesti sovellettavan melun 
mallintamista koskevan menetelmän (ISO 9613-2) avulla. Menetelmä on YM 2/2014 mukainen. YM 5/2016 
mukaan vain toimivan tuulivoimalan valvonnan yhteydessä mittaustulokseen tulee lisätä 5 dB ennen ohjear-
voon vertaamista. Siten melumallinnuksessa ei ollut tehty eikä tullutkaan tehdä 5 dB:n lisäystä. Lisäksi tuuli-
voimaloiden aiheuttama sisämelu oli selvitetty YM 5/2016 mukaisesti arvioimalla sisämelutasot ulkomeluta-
sojen perusteella ottamalla huomioon rakennusten vaipan äänieristävyys.  

Suoritettujen melumallinnusten perusteella ohjearvot eivät ylittyneet kaavan vaikutusalueella sijaitsevien 
rakennusten kohdalla. Mallinnukset ovat kuitenkin suuntaa antavia ja ne voivat olla myös sillä tavoin puut-
teellisia, ettei mallinnus täysin vastaa hankkeen toteuttamisen jälkeen suoritettavien melumittausten mukai-
sia melutasoja. Hallinto-oikeus totesi tältä osin, että ulkomeluasetuksen 1107/2015 ylittyminenkään ei välit-
tömästi merkitse sitä, että kaava olisi tällä perusteella lainvastainen. Tapauksessa on arvioitava, onko mai-
nittu haitta kaavamääräyksiin tai rakennuslupamenettelyssä muuten rajoitettavissa siten, että asumisen ja 
tuulivoimalarakentamisen tarpeet voidaan sovittaa yhteen siten, että saavutetaan kaavan sisältövaatimuk-
set täyttävä ratkaisu.  

Kaava oli toteutettavissa siten, että se täyttää terveellistä ja turvallista elinympäristöä koskevat sisältövaati-
mukset. Kaava ei ollut lainvastainen.  

Kommentti:  

Huomionarvoista on tapauskohtaisen arvioinnin merkityksen korostaminen. Ulkomeluasetuksen ohjearvojen 
ylittyminen ei välittömästi merkitse, että kaava olisi lainvastainen, sillä ohjearvot ovat tavoitteita. Arviointi 
siitä, täyttääkö ohjearvot ylittävä kaavaratkaisu laissa edellytetyt ympäristöhaittojen vähentämisvaatimukset, 
tehdään ottaen huomioon melun laatu, kesto ja muut ominaisuudet sekä kaavaratkaisu kokonaisuudes-
saan, jolloin painoarvoa voidaan antaa mm. melua ennaltaehkäiseville kaavamerkinnöille. 

Melua koskevaa muuta ratkaisukäytäntöä 

KHO 17.8.2017/3891 

Tuulivoimayleiskaavan M-1-alueita koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 §:n nojalla annettu yleiskaa-
vamääräys, jonka mukaan uusia asuin- ja lomarakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saa-
nut sijoittaa alueelle, sekä saman yleiskaavan yleismääräyksiin sisältyvä määräys, jonka mukaan uusia 
asuin- ja lomarakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saanut sijoittaa alueille, joilla ohjear-
vojen mukaiset melutasot voivat ylittyä, kumottiin lainvastaisina.  

Huomattavan laajojen M-1-alueiden osalta ei ollut arvioitu määräyksen tarpeellisuutta ja maanomistajakoh-
taista kohtuullisuutta eivätkä kaavan perustana olleet selvitykset täyttäneet tältä osin maankäyttö- ja raken-
nuslain 9 §:ssä asetettuja vaatimuksia. Yleismääräyksestä ei puolestaan ilmennyt riittävän täsmällisesti, mi-
ten sitä oli pidettävä ohjeena kaavaa toteutettaessa. Tämän ohella määräykset, jotka tulisivat koskemaan 
osittain samoja alueita, olivat keskenään ristiriidassa. 
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KHO 17.11.2016/4887 – Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava, Karstula  

Kyse on Karstulan kunnanvaltuuston hyväksymästä Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavasta 
MRL 77 a §:n mukaisesti. Valitus, jonka mukaan tuulivoimaloiden aiheuttaman melun vaikutuksia sekä eri-
tyisesti infraäänten ihmisten ja eläinten terveydelle aiheuttamia vaikutuksia ei ollut riittävästi selvitetty, hylät-
tiin.  

KHO katsoi päätöksessä, tutkimuksissa ei ollut havaittu yhteyttä tuulivoimaloiden ja tuulivoima-alueiden 
asukkaiden kokemien infraäänten eli matalataajuuksisen, ihmiskorvin kuulemattomien äänten aiheuttamiksi 
epäiltyjen oireiden välillä. Meluselvityksiä voitiin tältä osin pitää riittävinä.  

Kommentti: 

Tapauksessa KHO otti kantaa infraäänien oikeudelliselle arvioinnille. Samaa harkintaa on käytetty johdon-
mukaisesti myöhemmin muissa tuulivoimaloita koskevissa ratkaisussa. Katso esimerkiksi KHO 
21.5.2019/2298 (Hyrynsalmi, Lumivaaran tuulivoimahankkeen yleiskaava).  

Linnusto ja tuulivoimahankkeet  

Linnustovaikutukset tulee arvioida tuulivoimahankkeessa  

Melun ohella tuulivoimaloiden linnustovaikutukset ovat toinen yleinen tuulivoimahankkeiden valitusperuste. 
Etenkin tuulivoimaloiden lavat aiheuttavat linnuille törmäysriskin sekä aiheuttavat muita häiriöitä linnuille ja 
niiden elinpiirille. Muun muassa maakotka, kalasääski sekä kaakkuri ovat lintulajeja, joihin kohdistuvat vai-
kutukset tulee huolellisesti arvioida Keski-Suomen alueella. Lajit ovat lintudirektiivin I lajeja sekä rauhoitet-
tuja lintuja.  

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön mukaan luonnonsuojelulain rauhoitussäännökset koske-
vat myös teollisuuden toimintaa ja siitä välillisesti aiheutuvia haitallisia linnustovaikutuksia. Tapauksessa 
KHO 2015:124 pesäpuiden muodostamaa aluekokonaisuutta pidettiin maakotkan elinkierron ja lisääntymi-
sen kannalta tärkeänä luonnonsuojelulain 39.1 § 3-kohdan tarkoittamana alueena. Turvetuotannosta aiheu-
tui häiriötä ihmisen liikkumisen ja toiminnan päästöjen, kuten melun, valon ja pölyn vuoksi. Tuotannosta ai-
heutuvan kokonaishäiriön arvioitiin johtavan lajin häviämiseen alueelta. Vastaavaa korkeimman hallinto-oi-
keuden ratkaisua ei ole annettu tuulivoimaloiden osalta. Silti tuulivoimahankkeissa tulee ottaa huomioon 
esimerkiksi rauhoitettujen lintujen tarvitsema suojaetäisyys, tuulivoimapuiston sijainti ja toiminnasta aiheutu-
vat muut häiriövaikutukset. (Kts. myös kalasääsken osalta KHO 2015:3.)  

Linnusto tuulivoimaloita koskevassa oikeuskäytännössä, keskiössä Keski-
Suomen seudulle merkityksellinen lajisto  

KHO 8.11.2018/5189 – Ilosjoen tuulivoimapuisto, Pihtipudas (kalasääski, kaakkuri, merikotka)  

Kyse on Viitasaaren ympäristölautakunnan myöntämästä ympäristöluvasta Ilosjoen tuulivoimapuiston yh-
teensä kahdeksan tuulivoimalan toiminnalle. Noin 2,5 kilometrin päässä lähimmästä voimalasta sijaitsee 
Natura 2000 -verkostoon kuuluva SPA-/SCI-alue Koliman selkävesi (FI0900072), joka kuuluu myös valta-
kunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja on eräs Suomen tärkeimmistä lintualueista (FINIBA). Hankealu-
een itäpuolella on laaja maakunnallisesti tärkeä Koliman Kaakkurilammet lintualue.  
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Päätöksen lupamääräyksen 11 mukaan toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla toiminnan vaikutuksia alueen 
linnustoon. Tarkkailua tulee tehdä yhteistyössä alueen metsästäjien ja paikallisyhteisön kanssa. Tarkkai-
lussa tulee tehdä havaintoja mm. lintujen voimalaan törmäämisestä ja voimala-alueella kuolleista linnuista, 
maa- ja merikotkan, sääksen sekä kaakkurin esiintymisestä tuulivoimala-alueella, sekä metson, teeren ja 
riekon soidinalueista tuulivoimapuiston alueella. Tarvittaessa haitallisten linnustovaikutusten lieventämiseksi 
ja ympäristölupavalvontaviranomaisen niin vaatiessa toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä haittojen lieventä-
miseksi toimenpiteisiin kuten tekopesän rakentaminen sääkselle ja voimalakohtaisten varoitusjärjestelmien 
käyttöönotto.  

Luontoselvityksen mukaan hankealueella sääkselle oli tehty tekopesä, joka ei ollut ollut asuttuna vuosiin. 
Alueella tehtyjen havaintojen perusteella oli oletettavaa, että sääksillä oli pesä hankealueella. Pesän tar-
kasta sijainnista ei ollut tietoa. Merikotkien osalta oli todettu, että Ilosjoen kautta muuttaa alkukeväällä meri-
kotkia. Syysmuuttoa koskevan erillisen selvityksen johtopäätöksinä oli todettu, että hanke ei näytä aiheutta-
van erityistä vaaraa muuttolinnuille syysmuutolla, vaikka arktinen hanhimuutto voi ajoittain osua myös Ilos-
joen hankealueen seudulle.  

Hakemukseen liitetyn Kalasääskireviirin huomioon ottaminen Pihtiputaan Ilosjoen tuulivoimahankkeessa -
suunnitelman mukaan, vaikka kalasääsken viimeaikainen pesintä alueella oli epävarmaa, lajin suojelemi-
seen tultaisiin hankkeessa kiinnittämään erityistä huomiota. Lähialueelle tultaisiin rakentamaan uusia (kor-
vaavia), kalasääskelle sopivia tekopesiä. 

Kaakkurien osalta Natura-tarveharkintaa koskevassa raportissa oli todettu mm., että kevätmuuton ja peto-
lintujen tarkkailun aikana ei vuonna 2014 havaittu hankealueen yli lentäviä kaakkureita. Koska kaakkuri ei 
välttämättä pesi joka vuosi tietyllä lammella, ei yhden vuoden havainnoista voitu varmasti päätellä lajin 
puuttumista muina vuosina hankealueen lähiympäristön pesimälinnustosta.  

Metsojen soidinalue olisi todennäköisesti alle yhden kilometrin päässä voimaloista. Voimaloista aiheutuvat 
merkittävimmät haitat metsoille ovat niiden elinympäristöä hävittävät, pirstovat ja muuttuvat vaikutukset. Ra-
portissa oli todettu, että suunnitellut voimalapaikat ja tielinjat eivät sinänsä ole todennäköisesti merkittävä 
suora uhka metson soidinpaikoille. 

Edelleen ympäristölupahakemuksen luontoselvitysten ja törmäysmallinnuksen mukaan lintujen törmäämi-
nen voimalaan on varsin harvinaista, esimerkiksi maa- ja merikotkalla noin 0,03 törmäystä vuodessa. Ra-
kentamisen jälkeen havaittavia haitallisia linnustovaikutuksia voidaan ehkäistä varoitusjärjestelmällä kuten 
varoitussignaaleilla tai automatiikalla, joka sammuttaa voimalan linnun lähestyessä.  

Tuomioistuin katsoi, että hakemukseen oli liitetty varsin laajat selvitykset alueen luonnonarvoista. Hakemuk-
sessa oli lisäksi esitetty muun ohella toimenpiteitä, joilla voidaan ehkäistä linnuille aiheutuvia mahdollisia 
ennalta arvioitavissa olevia suurempia haittavaikutuksia. Hallinto-oikeus arvioi, että ottaen huomioon mai-
nittu lupamääräys 11 sekä ympäristönsuojelulain 49 §:n sisältö, ei lupahakemusta olisi tullut hylätä. KHO 
pysytti hallinto-oikeuden päätöksen.  

Kommentti:  

Tapauksessa hallinto-oikeus katsoi, että hakemuksessa esitetyt linnustoselvitykset olivat varsin laajat (erilli-
nen luontoselvitys, kanalintujen soidinpaikoista tehty selvitys, lintujen syysmuuttoraportti, törmäysriskiar-
vioraportti, sääksiseuranta-raportti sekä Natura-tarveharkintaraportti).  

Vaikka hankkeeseen liittyi epävarmuustekijöitä mm. kaakkurin esiintymisalueen osalta, annettiin ratkaisussa 
merkitystä ympäristölupamääräykselle, jonka mukaan tarvittaessa haitallisten linnustovaikutusten lieventä-
miseksi toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä haittojen lieventämiseksi toimenpiteisiin.  
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Tapauksessa oli osoitettavissa, että toiminnasta ei saadun selvityksen perusteella aiheudu YSL 49 § 4-koh-
dan tarkoittamaa erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista.  

HHaO 16.01.2018 päätös 18/0007/2 – Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston yleiskaava, 
Saarijärvi (kaakkuri)  

Kysymys on Saarijärven kaupunginvaltuuston hyväksymästä Haapalamminkankaan tuulivoimayleispuiston 
yleiskaavasta. Valituksessa esitettiin, että tuulivoimapuisto aiheuttaisi merkittävän riskin alueen kaakkuripo-
pulaatiolle ja toteutuessaan voisi johtaa kaakkurilampien autioitumiseen.   

Haapalamminkankaan luontoselvityksessä 3.2.2015 mukaan linnustollisesti alueen merkittävin laji on pe-
sivä kaakkuri, jonka pesimälammen läheisyyteen ei tulisi sijoittaa voimalapaikkoja. Lammen sijainti hanke-
alueen ulkoreunalla mahdollistaa kaakkurin liikkumisen pesimälammelle ilman lentoja mahdollisen tuuli-
voima-alueen läpi.  

Erillisessä kaakkuriseuranta-selvityksessä 24.8.2016 selvitettiin kaakkurin pesimälampien pesimäaikaista 
liikkumista suhteessa suunniteltuun voimaloiden sijaintiin. Pesinnän epäonnistumisen vuoksi havaintoja ker-
tyi melko vähän. Pääosin lennot sivuuttivat tuulivoimayleiskaava-alueen itä- ja länsipuolelta. Alueen kautta 
kulkee jonkin verran lentoja noudattaen matalimpia maaston muotoja voimaloiden ollessa korkeimmilla koh-
dilla.  

Keski-Suomen ELY-keskus oli lausunut asiassa, että kaakkuriselvitys on laadittu riittävällä tasolla käyttäen 
asianmukaisia menetelmiä, vaikkakin epäonnistunut pesintä tuo arviointiin epävarmuutta havaintojen vähäi-
sen määrän vuoksi. Selvityksessä todettujen epävarmuustekijöiden takia hankkeeseen tulee kytkeä kaakku-
rin pesimämenestyksen seuranta, jotta voidaan tarvittaessa ryhtyä haitallisia vaikutuksia lieventäviin toi-
menpiteisiin.  

ELY-keskuksen lausunto oli otettu huomioon kaavaselostuksessa. Selostuksen mukaan kaakkuriin kohdis-
tuvia mahdollisia vaikutuksia tullaan lieventämään rakentamalla pesälammille pesimälauttoja. Kaakkurin 
liikkumista ja pesintöjen onnistumista seurataan tuulivoimayhtiön toimesta tuulivoimalan ensimmäisten vuo-
sien aikana, jotta voidaan varmistua siitä, ettei lajiin kohdistu odottamattomia vaikutuksia. Tarvittaessa ryh-
dytään lieventäviin toimenpiteisiin. Keinoina ovat esimerkiksi tunnistus- ja varoitusjärjestelmien asentami-
nen.  

HHaO totesi päätöksessään seuraavaa: lintudirektiivin liitteessä I mainittujen lajien (kuten kaakkurin) suo-
jelu on järjestetty ensisijaisesti siten, että jäsenvaltiot osoittavat näiden lajien suojelemiseen sopivia alueita. 
Haapalamminkankaan kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole tällaista suojelualuetta. Kaava-alueen 
läheisyyteen kuitenkin sijoittui kaakkurin pesimälampia. Tuomioistuin katsoi, kaavassa oli otettu huomioon 
riittävällä tavalla luonnonarvojen vaaliminen (MRL 39 § 8-kohta), mm. siksi, että tuulivoimaloiden sijoittelua 
oli muutettu suunnittelun aikana, kaakkuriin kohdistuvia vaikutuksia tullaan lieventämään rakentamalla pesi-
mälauttoja ja tarvittaessa voimaloihin voidaan asentaa optinen tunnistus- ja varoitusjärjestelmä. Kaupungin-
valtuuston päätöstä ei muutettu.  

Kommentti:  

Tapauksessa ei ollut kyse lintudirektiivin I-liitteen tarkoittamasta erityisestä suojelualueesta (Natura 2000 -
alue) tai sen läheisyydestä. Tästä huolimatta kaavoituksessa tulee ottaa huomioon luonnonarvojen vaalimi-
nen. On myös muistettava, että kaakkurin osalta sovellettavaksi tulevat vähintään luonnonsuojelulain 39 § 
3-kohdan tarkoittamat rauhoitussäännökset. Lintudirektiivi lisäksi edellyttää, että jäsenvaltiot pyrkivät myös 
suojelualueiden ulkopuolella estämään lajin elinympäristöjen pilaantumisen ja huonontumisen.  
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HHaO 3.6.2016 päätös 16/0248/2 – Soidinmäen tuulivoimayleiskaava, Saarijärvi (maakotka)  

Tapauksessa on kyse Saarijärven kaupunginvaltuuston hyväksymästä Soidinmäen tuulivoimayleiskaavasta. 
Valituksissa esitettiin, että Kulhanvuoren luonnonsuojelualueen merkitystä ei ollut otettu huomioon riittävällä 
tavalla. Kulhan alueella ja suunniteltujen tuulivoimaloiden esiintymispaikoilla oli ollut jatkuvia havaintoja use-
ammasta maakotkasta. Maakotkien pesintä tulisi muiden vaikutusten ohella heikentymään alueella. Lisäksi 
valituksessa tuotiin esille, että maakotkaselvitys oli ollut puutteellinen selvitysten ajankohdasta johtuen. Sel-
vitysaikana touko-kesäkuussa maakotkien liikkuminen on vähäisempää ja havaitseminen vaikeaa. Lausun-
toa varten ei ollut kerätty tietoa alueen asiantuntijoilta eli riistamiehiltä ja luonnonystäviltä.  

Kulhanvuoren Natura tarveharkinta-arvioinnin mukaan Kulhanvuoren suojeluperusteena on linnusto ja 
kohde kuuluu SPA-kohteisiin. Natura-alueen pinta-ala on 745 ha ja se sijaitsee useana erillisenä alueena 
Multian ja Saarijärven kuntien alueella. Lähimmät voimalat sijoittuisivat noin 700 metrin päähän Natura-alu-
een reunasta. Tarveharkinnan mukaan voimaloilla ei arvioitu olevan haitallisia vaikutuksia Natura-alueen 
linnustoon.  

Soidinmäen tuulivoimapuiston alueella on tehty linnustoon liittyen kolme selvitystä. Huhti-kesäkuussa 2013 
tehdyn pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravainventoinnin perusteella hankealueen linnusto on ta-
vanomaista. Lintujen kevätmuuttoselvityksen 2013 mukaan riskilentojen osuus on erittäin pieni, sillä valta-
osa linnuista muutti selvästi riskikorkeuden alapuolella. Lintujen syysmuuttoselvityksen 2013 mukaan Soi-
dinmäen tuulivoimapuiston voitiin katsoa olevan kohtalaisen tai melko hyvän muuttoreisin varrella, mutta ns. 
riskilentojen osuus ei ole erityisen merkittävä.  

Maakotkaseurannassa 2014 tarkkailtiin kotkien lentoja ja tehtiin pesätarkastuksia. Alueella oli tehty maasto-
käyntejä eri tutkimusten puitteissa yhteensä noin 600 tuntia. Maakotkaseurannan raportin mukaan tuulivoi-
maloita ei voitu pitää uhkatekijänä pesiville kotkille, eikä sen myötä voida olettaa syntyvän populaatiotason 
riskejä.  

Hallinto-oikeus katsoi, että selvitykset ovat kaava-alueen laajuus ja suunniteltu maankäyttö huomioon ot-
taen varsin kattavia. Hallinto-oikeuden käsityksen mukaan tehtyjen selvitysten perusteella oli arvioitavissa, 
täyttääkö hyväksytty osayleiskaava MRL:n yleis- ja tuulivoimayleiskaavalle asettamat vaatimukset. Kaava 
perustui MRL 9 §:n tarkoittamiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Johtopäätöksenä hallinto-oikeus totesi, 
että kaavassa on riittävästi otettu huomioon luonnonarvojen vaaliminen.  

Kommentti:  

Katso myös muut päätökset koskien tuulivoimaloiden linnustoselvityksiä, joiden on arvioitu täyttävän kaavoi-
tukselle asetetut sisältövaatimukset:  
• HHaO 12.4.2017 päätös 17/0199/2 Karstulan Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaava (maakotka, 

sääksi) 
• KHO 17.8.2017/3890 Merikarvian Korpi-Matin osayleiskaava (mm. sääksi, kaakkuri, merikotka, jout-

sen)  
• KHO 14.3.2019/918 Vaalan Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston yleiskaava (mm. kaakkuri) 
• KHO 14.11.2016/4797 Paimio, Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava (mm. kurki, joutsen).  

Viimeksi mainitussa tapauksessa epävarmuustekijöille, kuten puuttuvalle syysmuuttoselvitykselle, ei an-
nettu merkitystä. Kaavoituksen yhteydessä oli tarpeellisessa määrin hyödynnetty aikaisemmin tehtyjä selvi-
tyksiä ja tehty runsaasti hankkeeseen liittyviä erillisselvityksiä, joissa oli otettu huomioon asiantuntijaviran-
omaisen kaavoituksen eri vaiheissa antamat lausunnot.    
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KHO 6.5.2016/1905  

Tapaus koskee Kristiinankaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämää ympäristölupaa kuuden 
tuulivoimalan osalta. Ympäristölupamääräyksissä todettiin muun muassa seuraavaa:  

9. Hakijan on käynnistettävä selvitys sen kartoittamiseksi, missä merikotkaparin saalistusalueet sijaitsevat.  

10. Hakijan on käynnistettävä seuranta, jonka tavoitteena on selvittää, häiritsevätkö tuulivoimalat merikotkia 
pienpoikasaikana ja millä tavalla. 

Toiminnanharjoittaja oli teettänyt 23.5.2012 päivätyn linnustoselvityksen Kristiinankaupungin tuulivoima-
hankkeen vaikutuksista ELY-keskuksen pyynnöstä. Selvityksessä oli arvioitu lintudirektiivin liitteen I lajien 
lisäksi erinäisiä muita alueella esiintyviä lintulajeja. Selvityksen johtopäätöksenä suunnitellun tuulivoima-
puiston vaikutukset linnustoon oli arvioitu vähäisiksi. Myöhemmin (kesällä 2012) tuulivoimala-alueelta löytyi 
merikotkan pesä, minkä johdosta lupaviranomainen pyysi ELY-keskukselta lisälausuntoa. ELY-keskuksen 
lisälausunnossa 12.12.2012 esittämät edellytykset toiminnan harjoittamiselle merikotkan pesästä huolimatta 
on kirjattu päätöksen lupamääräyksiksi 8–10.  

Vaikka linnustoa koskevia selvityksiä oli muutoin pidettävä riittävinä, tulee merikotkan pesintään ja esiinty-
miseen liittyvät, lupamääräyksissä 9 ja 10 mainitut selvitykset olla käytettävissä jo lupaharkinnassa. Lisäksi 
lupaharkinnassa tulee olla viimeisin tieto pesinnästä. Ympäristölupapäätös kumottiin, koska hakemukseen 
ei ollut liitetty lupaharkinnan kannalta tarpeellista selvitystä toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja 
muista merkityksellisistä seikoista (YSL 39.2 §).  

KHO 2.6.2017/2626   

Kyse on Kurikan kaupunginvaltuuston hyväksymästä tuulivoimapuiston osayleiskaavasta.  

Tapauksessa KHO totesi, että kaavahankkeeseen liittyvä linnustoselvitys oli laadittu ennen kuin ympäristö-
ministeriön ohje linnustovaikutusten arvioinnista tuulivoimarakentamisessa (6/2016) oli annettu. Laadittuun 
selvitykseen liittyi jo selvityksessä todetun perusteella epävarmuustekijöitä ja selvityksen perusteena olleet 
muuttavan linnuston seurantajaksot olivat huomattavasti lyhyemmät kuin ympäristöministeriön ohjeessa esi-
tetään. Kun asiassa ei valituksen ja asiakirjojen perusteella kuitenkaan tullut esiin, että kaavan toteuttami-
nen vaarantaisi jonkin tietyn lintulajin suojelun, ja kun lisäksi otettiin huomioon kaava-alueen sijainti ja kaa-
vassa osoitettujen voimaloiden lukumäärä, osayleiskaavaa ei ollut pidettävä lainvastaisena yksin sillä pe-
rusteella, että linnustoselvityksen perusteena olevat havaintoajat olivat poikenneet ympäristöministeriön 
myöhemmin antamasta ohjeesta.  

Kommentti: 

Tapauksessa mainitun ohjeen, YM 6/2016 ”Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa”, tulkin-
nasta on hyvin vähän korkeimman hallinto-oikeuden julkaistua oikeuskäytäntöä. On huomattava, että ta-
pauksessa ympäristöministeriön ohje oli annettu vasta hankkeen linnustoselvityksen laatimisen jälkeen eikä 
kaavaratkaisua muutenkaan voitu pitää lintulajin suojelua vaarantavana. Tästä syystä mm. ohjeenmukaiset 
linnuston seurantajaksot voitiin tapauskohtaisesti alittaa. Nykytilassa ympäristöministeriön ohjeelle voitaisiin 
antaa enemmän painoarvoa, erityisesti jos ohjeesta poikkeaminen lisää epävarmuustekijöitä selvitysten luo-
tettavuuteen tai vaarantaisi alueen suojeluarvoa.  
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HHaO 12.6.2020 päätös 20/0222/2 Pesolan tuulivoimayleiskaava, Soini (maakotka) 

Tapauksessa Soinin kunnanvaltuusto oli 13.11.2017 hyväksynyt Pesolan tuulivoima-alueen osayleiskaavan 
12 tuulivoimalan rakentamiseksi Soinin kuntaan. Kunnanvaltuuston päätökseen haettiin muutosta, ja muu-
toksenhakijoiden joukossa oli kaksi ELY-keskusta: Keski-Suomen ELY-keskus sekä Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus. 

Tuulivoima-alueelle oli tehty Natura-arviointi, jota oli täydennetty useaan otteeseen annettujen lausuntojen 
perusteella. Asiantuntijalausuntojen perusteella hallinto-oikeus katsoi, että tuulivoima-alueelle tehty Natura-
arviointi ja sen täydennykset eivät perustuneet Euroopan unionin oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla 
täydellisiin, täsmällisiin ja lopullisiin päätelmiin, joiden perusteella voitaisiin hälventää kaikenlainen tieteelli-
nen epäilys suunniteltujen töiden heikentävistä vaikutuksista Natura 2000 -alueen suojelun perusteena ole-
vaan lintulajiin. Täten oli olemassa vaara, että kaava-alueelle osoitetut tuulivoimaloiden rakentamisalueet 
merkittävästi heikentävät suojelun perusteena olevia luonnonarvoja yleiskaava-alueen läheisillä Natura 
2000-alueilla. 

Hallinto-oikeus katsoi, että otettaessa erityisesti huomioon suojelun kohteena olevan lintulajin erityispiirteet 
ja asiakirjoihin sisältyvä selvitys aiheesta, arviointi- ja lausuntomenettely osoitti viiden eteläisimmän tuulivoi-
malan osalta luotettavalla tavalla, että osayleiskaava heikentää merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Hallinto-oikeus katsoi tämän perusteella, että 
kaavassa osoitettujen viiden eteläisimmän tuulivoimalan alueiden toteuttaminen ei ollut sovitettavissa asian-
mukaisesti yhteen luonnonarvojen vaalimista koskevan yleiskaavan sisältövaatimuksen kanssa. Kunnanval-
tuuston päätös oli luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin sekä maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 mo-
mentin 8 kohdan vastaisena kumottava viiden eteläisimmän tuulivoimalan osalta. 

Seitsemän pohjoisemman tuulivoimalan osalta asiassa oli esitetty uutta selvitystä kompensaatio- ja lieven-
tämistoimenpiteistä, joita ei ollut asianmukaisesti arvioitu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa arviointi- ja 
lausuntomenettelyssä. Kunnanvaltuuston päätös oli näin ollen kumottava myös seitsemän pohjoisemman 
tuulivoimalan osalta. 

Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset 

Maiseman huomioon ottamisesta tuulivoimahankkeissa  
 

Tuulivoimarakentamisen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat yleensä maisemaan, minkä takia maise-
mavaikutukset ovat myös yksi yleinen tuulivoimahankkeiden valitusperuste. Tuulivoimarakentaminen siihen 
liittyvine sähkönsiirron ratkaisuineen näkyy maisemassa ja vaikuttaa maiseman rakenteeseen, luonteeseen 
ja laatuun. Tuulivoiman vaikutuksia selvitettäessä ja tuulivoima-alueita suunniteltaessa on tärkeää kiinnittää 
huomiota myös maiseman historiaan, toiminnalliseen luonteeseen sekä esteettisiin ja kulttuurisiin arvoihin. 
(YM 6/2016)  

Pääsääntöisesti valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat soveltumattomia tuulivoimarakentami-
seen. Tapauskohtaisesti voidaan harkita riittävien selvitysten ja vaikutusarviointien perusteella maakunnalli-
sesti arvokkaat maisema-alueiden soveltuvuutta tuulivoimarakentamiseen (YM 6/2016). Hallinto-oikeuden 
oikeuskäytännössä korostuu tapauskohtainen harkinta, jossa tuulivoimarakentamisen sekä arvokkaan mai-
sema-alueen välinen konflikti yritetään ratkaista.  
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Maisemavaikutukset oikeuskäytännössä, näkökulmana etenkin Keski-
Suomelle arvokkaat maisemakohteet  

HHaO 12.4.2017 päätös 17/0119/2 – Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaava, Karstula  

Tapauksessa on kyse Karstulan kunnanvaltuuston hyväksymästä Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaa-
vasta. Alueelle mahdollistettiin enintään yhdeksän tuulivoimalaitoksen rakentaminen. Kaavaa varten oli laa-
dittu Vihisuon tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys sekä erilliset näkemäanalyysit ja havainnekuvat.   

Hankealueen lähiympäristöstä kerrottiin tapauksessa mm. seuraavaa: hankealueelle ei sijoittunut valtakun-
nallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
Saarijärven reitin kulttuurimaisemat sijaitsi noin 27 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lähimmillään 5–
12 kilometrin etäisyydelle lähimmistä tuulivoimaloista sijoittui kaksi maakunnallisesti arvokasta maisema-
aluetta, Kiminki-Oikari vajaan 9 km etäisyydellä ja Pesolan mäki runsaan 11 km etäisyydellä. Lisäksi alu-
eella alle viiden kilometrin etäisyydellä sijaitsi kaksi maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympä-
ristöä, lähimmillään runsaan kolmen kilometrin etäisyydellä lähimmistä tuulivoimaloista (Juhola ja Järvelä 
sekä Vahangan kylänraitti).  

Voimaloiden näkyvyyden havainnollistamiseksi oli tehty näkymäalueanalyysi. Hankealueen lähiympäris-
tössä asutusta on vähän. Hankealueen lähiympäristössä Vihisuon tuulivoimalat voitaisiin parhaiten erottaa 
Vahanka-järven etelä- ja lounaisosista sekä Kortejärveltä. Järvimaiseman luonne muuttuisi voimaloiden tu-
lon myötä melko paljon. Vahanka-järven etelä-rannalta voimalat näkyisivät lähes koko pituudessaan. Etäi-
syyttä voimaloihin etelärannalta käsin olisi noin 4 kilometriä.  

Analyysin mukaan voimaloiden näkymistä laajoille tuulivoimapuiston läheisille suoalueille ei voitu pitää eri-
tyisen merkittävänä haittana, sillä suoalueella ei oleskella jatkuvasti. 

Maakunnallisesti merkittäville rakennetuille kulttuuriympäristöille ei aiheutuisi mainittavaa haittaa.  

Hallinto-oikeus katsoi, että kun otetaan huomioon tuulivoimaloiden sijainti ja koko, hanketta ei ole mahdol-
lista toteuttaa aiheuttamatta muutoksia maisemassa. Nyt tapauksessa tuulivoimapuiston kaava-alueen lähi-
vaikutusalueella ei ollut valtakunnallisesti arvokkaita maisema- tai rakennuskulttuurialueita. Saarijärven rei-
tin kulttuurimaisemat sijaitsivat niin etäällä, ettei merkittäviä haitallisia maisemavaikutuksia synny. HHaO 
katsoi, että kaavassa oli otettu riittävällä tavalla huomioon maiseman arvojen vaaliminen (MRL 39 § 8-
kohta). Asiaa ei ollut syytä arvioida toisin siksi, että tuulivoimalat näkyisivät useamman kilometrin etäisyy-
delle, myös osittain paikallisesti arvokkaaseen kohteeseen.  

Lisäksi HHaO katsoi, että oikeuskäytännön mukaan kaavan toteuttamisesta aiheutuva muutos maisemaku-
vaan ja sen mahdollinen vaikutus kiinteistön arvoon ei ollut maanomistajalle MRL:n 39.4 §:n tarkoittama 
kohtuuton haitta.  

Kommentti: 

Kts. myös KHO 2013:184: Pelkästään sitä, että voimalat näkyisivät valittajan kiinteistölle, tai sitä, että voi-
maloiden maisemavaikutukset yleisemminkin voisivat vaikuttaa kiinteistöjen arvoon tuulivoimapuiston ulko-
puolisella alueella, ei voitu pitää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 39.4 §) tarkoittamana kohtuuttomana 
haittana.  
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HHaO 16.1.2018 päätös 18/0007/2 – Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston yleiskaava, 
Saarijärven reitin valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue   

Kyse on Saarijärven kaupunginvaltuuston hyväksymästä Haapalamminkankaan tuulivoimayleispuiston 
yleiskaavasta ja siitä tehdystä valituksesta.  

Maisemaselvityksestä ilmeni, että valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Saarijärven reitin kulttuurimaise-
mat sijoittuvat hankealueen länsi- ja lounaispuolelle noin yhdeksän kilometrin päähän lähimmistä voima-
loista. Keski-Suomen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden silloisessa päivitysinventoinnissa 
aluetta oli ehdotettu laajennettavaksi pohjoisen ja idän suuntaan. Muut valtakunnallisesti merkittävät RKY-
alueet (2009) Kolkanniemen pappila ja Saarijärven vanha osa sijaitsivat noin 5,3 ja 7,7 kilometrin etäisyy-
dellä lähimmästä voimalasta.  

Lähialuevyöhykkeelle sijoittui myös Kolkanlahden kulttuurimaisema, jolta on monin paikoin näköyhteys voi-
maloille.  

Näkymäanalyysin mukaan maiseman pääkatselusuunta on kuitenkin tavallisesti järvelle voimaloista pois-
päin. Kolkanniemen arvoalueelle näkyisi myös voimaloita. Alueella on kuitenkin kasvillisuutta, mikä suurella 
todennäköisyydellä estää näkymiä voimaloiden suuntaan rakennukselta ja välittömästä pihapiiristä. Saari-
järven reitin maisemissa voimaloita näkyisi lähinnä itäisen haaran vesiosuudelle. Voimaloita ei selvityksen 
mukaan näkyisi läntisen haaran vesialueella eikä rannoille. Yhteenvedossa todetaan, että maiseman sul-
keutuneisuudesta johtuen melko suurella osalla tuulivoimapuistoa ympäröivistä lähialueista vaikutuksia ei 
joko aiheutuisi lainkaan tai hyvin vähissä määrin.  

Alueelle oli lisäksi laadittu erilliset havainnekuvat sekä näkymäalueanalyysi. Selvitysten mukaan mm. maas-
ton kumpuilevuus sekä ympäröivien alueiden peitteisyys muodostivat selkeitä näköesteitä tuulivoimaloiden 
näkyvyydelle. Voimalat voitaisiin erottaa parhaiten avoimilta pelto- ja suoaukeamilta sekä järvialueilta.  

Hallinto-oikeus katsoi, että alueen maisemaselvityksiä oli pidettävä riittävinä. Edelleen alueidenkäyttötavoit-
teiden tulkinnassa on otettava huomioon erilaisten, mahdollisesti keskenään ristiriitaistenkin alueidenkäyttö-
tavoitteiden ja kaavan sisältövaatimusten yhteensovittaminen. Tapauksen viisi tuulivoimalaa käsittävää han-
ketta ei ole mahdollista toteuttaa aiheuttamatta muutoksia maisemassa. Hallinto-oikeus antoi merkitystä 
seuraaville seikoille: tuulivoimalat sijoittuvat noin viiden kilometrin etäisyydelle lähimmistä RKY-alueista 
sekä yhdeksän kilometrin etäisyydelle kaavan hyväksymishetkellä voimassa olleen rajauksen mukaisesta 
valtakunnallisesti merkittävästä maisema-alueesta. Voimaloita ei näkyisi kaikkialle näillä alueilla ja etäisyy-
det huomioon ottaen voimalat eivät olisi maisemassa erityisen hallitsevia. Kolkanlahdella maisemahaitat 
olisivat suurimmat. Kuitenkin merkittävimmät maisema-arvot sijoittuvat järvialueille päin, jolloin voimalat jäi-
sivät katsojan taakse. Etäisyydet ja maisema-alueen laajuus huomioon ottaen maisemavaikutuksia ei voitu 
pitää kokonaisuutena arvioiden merkittävinä. 

Maankäyttö sopeutuisi maisemaan lain edellyttämällä tavalla. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet oli 
otettu riittävällä tavalla huomioon. 

KHO 24.8.2016/3485 - Jyväskylän kaupungin suunnittelutarveratkaisu, Maatianjärven 
maakunnallisesti arvokas maisema-alue   

Tapauksessa on kyse Jyväskylän kaupungin hyväksymästä suunnittelutarveratkaisusta Maatianvuoren alu-
eella, jolla mahdollistettiin enintään neljän 5 megawatin tuulivoimalan rakentaminen alueelle. Alueella ei ol-
lut asemakaavaa. Alueelle oli vireillä yleiskaavan mukainen tuulipuistoalue. Kaupungin näkemyksen mu-
kaan MRL 137 §:n vaatimukset täyttyivät, eli tuulivoimaloiden rakentaminen on sopivaa maisemalliselta 
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kannalta (MRL 137 § 3-kohta) eikä rakentaminen johtaisi vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen (MRL 
137.3 §).  

Tuulivoima-alue sijoittui Keski-Suomen maakuntakaavassa osoitetun Maatianjärven maakunnallisesti arvok-
kaan maisema-alueen läheisyyteen. Maakuntakaavan suojelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa 
on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti.  

Hallinto-oikeus katsoi, että tuulivoimaloiden määrästä, tehosta sekä koosta seuraa, että hanke aiheuttaisi 
tavanomaista asuinrakentamista huomattavasti laajemmalle alueelle ulottuvia vaikutuksia, jotka ulottuisivat 
muun muassa Maatianjärven maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen. Hanke poikkesi selvästi alueella 
ennestään olevasta rakentamisesta ja alueen nykyisestä maankäytöstä. Kyseessä olevaan alueeseen koh-
distuu laajempaa maankäytön suunnittelun tarvetta. Suunnittelutarveratkaisua koskevan säännöksen tarkoi-
tuksena on turvata kunnan suunnitteluvara tulevassa kaavoituksessa. Hankkeen hyväksymisellä olisi voi-
maloiden koko ja määrä huomioon ottaen varsin laajalla alueella suunnitteluvaihtoehtoja rajaava vaikutus 
alueen kaavoituksessa. Tuulivoimahanke johtaisi vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Tuulivoima-
rakentamisen edellytykset tulee tutkia kyseiselle alueelle laadittavalla kaavalla. KHO pysytti ratkaisun.  

Kommentti: 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää ympäristövaikutustensa vuoksi pääsääntöisesti alueen kaavoitta-
mista: mitä isommista kokonaisuuksista ja merkittävimmistä ympäristövaikutuksista erityisesti ympäristöl-
tään herkillä rakennuspaikoilla on kysymys, sitä todennäköisemmin edellytetään asian tutkimista kaavalla 
(kts. myös esimerkiksi KHO 2013:183). Maisemavaikutukset olivat tapauksessa vain yksi syy päätöksen 
kumoamiselle. 

Muita tapauksia valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueiden ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittamisesta  

Oikeuskäytännössä maisemavaikutusten osalta merkitystä on annettu muun muassa sille, millä tavalla tuuli-
voimalat sijoittuvat maisemaan, maisema-alueen laajuudelle sekä alueen maastonmuodoille.   

KHO 2021:52: Vaikutusten arvioinnissa oli otettu huomioon erityisesti hankkeen vaikutukset valtakunnalli-
sesti arvokkaaseen Kyrönjokilaakson maisema-alueeseen. Vaikka osayleiskaavan mahdollistamien tuulivoi-
maloiden vaikutus Kyrönjokilaakson maisemaan oli laaditun vaikutusten arvioinnin perusteella paikoin mer-
kittävä, maisema-alueelle aiheutuvien haitallisten vaikutusten voitiin kuitenkin arvioida jäävän kokonaisuu-
tena tarkasteltuna kohtalaisiksi muun ohella siitä syystä, että kaava-alue sijoittui peltolaaksojen rajaaman 
metsäisen alueen keskelle, eivätkä voimalat siten rikkoneet tärkeää Kyrönjokilaakson maisematilan reunaa. 

KHO 5.1.2017/33: Tuulivoimaloiden sijainti ja koko huomioon ottaen hanketta ei ole mahdollista toteuttaa 
aiheuttamatta muutoksia maisemassa. Tuulivoimalat sijoittuvat tavanomaiselle talousmetsäalueelle kahden 
valtakunnallisesti arvokkaan kartanoympäristön väliin. Maakunnallisesti arvokas Venäjän-Myllynkulman 
kulttuurialue sijaitsee osittain kaava-alueella. Tuulivoimalat eivät kuitenkaan näy valtakunnallisesti arvok-
kaalle kartanoalueelle lainkaan. Alueen luonne ei siten kaavan toteuttamisen vuoksi muutu merkittävästi. 
Asiaa ei ole syytä arvioida toisin yksinomaan sillä perusteella, että tuulivoimalat näkyvät kaukomaisemassa 
useamman kilometrin etäisyydelle, myös edellä mainituille arvokkaille alueille. 

KHO 23.6.2016/2807: Kaavaselostuksessa todettiin, että Kalajokilaakson peltoaukeat sijoittuvat lähimmil-
lään noin 2,5 kilometrin päähän lähimmistä tuulivoimaloista. Runsaat kaksi kilometriä leveä osa-alue valta-
kunnallisesti arvokkaan Kalajokilaakson kulttuurimaiseman pelloista kuuluu näin ollen tuulipuiston lähivaiku-
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tusalueeseen. Voimalat erottuvat parhaiten viljelyaukeiden keskeltä katsottuna eivätkä pellot ole oleskelu-
alueita. Viiden kilometrin etäisyydeltä ja kauempaa tuulivoimalat eivät enää hallitse maisemaa. Maisema-
alueeseen kohdistuvien vaikutusten on arvioitu jäävän suhteellisen vähäisiksi. Kun myös otetaan huomioon 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen laajuus, tuulivoimaloiden vaikutukset Kalajokilaakson mai-
sema-alueeseen eivät tulisi kokonaisuutena arvioiden olemaan merkittäviä. Kaavaa laadittaessa oli MRL 
39.2 § 8-kohdan mukaisesti otettu huomioon maiseman vaaliminen ja huolehdittu siitä, että suunniteltu tuuli-
voimarakentaminen sopeutuu maisemaan mainitun lain 77 b §:n edellyttämällä tavalla.  

KHO 10.1.2019/41  

Kyse on Lemin kunnanvaltuuston hyväksymästä tuulivoimayleiskaavasta. Hallinto-oikeus oli hylännyt kaa-
van lainvastaisena. Tuulivoimayleiskaava ei ohjannut riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä alueella 
eikä kaavan vaikutuksia ja kaavan muiden sisältövaatimusten täyttymistä voitu tästä syystä arvioida kaavaa 
varten tehtyjen selvitysten pohjalta. 

Ympäristöministeriön ohjeen (YM 2/2012, tästä päivitetty versio YM 5/2016) mukaan tuulivoimarakentami-
sen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat yleensä maisemaan. Maisemakuvan muutosten ja siten maise-
mavaikutusten taso on sidoksissa tuulivoimaloiden näkyvyyteen sekä maiseman ominaisuuksiin ja sen sie-
tokykyyn.  

Tuulivoimayleiskaavan selvitysten laatua ja riittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon, että hyväksyttyä 
yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Selvitysten 
on täytettävä sellaiset edellytykset, että niiden perusteella voidaan arvioida, onko alueelle mahdollista sijoit-
taa kaavan mukaiset kaavamerkinnät ja -määräykset huomioon ottaen tuulivoimaloita siten, että yleiskaava 
täyttää sille asetetut muun ohella turvallisen ja terveellisen elinympäristön mahdollisuuksien sekä maiseman 
ja luonnonarvojen vaalimisen huomioon ottamisesta sekä muut yleiskaavan ja tuulivoimarakentamista kos-
kevan yleiskaavan sisältövaatimukset.  

Hallinto-oikeus katsoi, että valituksenalaisen tuulivoimayleiskaavan kaavakartassa tai kaavamerkinnöissä ja 
-määräyksissä ei ollut määritelty tai rajoitettu tuulivoimaloiden suurinta sallittua kokonaiskorkeutta tai muuta-
kaan korkeutta millään tavoin. Yleiskaavan sallimaa tuulivoimaloiden rakennusoikeutta ei ollut muutoinkaan 
rajoitettu sitovasti muulla tavoin kuin osoittamalla suurehkot tv-2- ja tv-4-alueet, joille tuulivoimaloiden kaik-
kien rakenteiden tulee sijoittua. Kaava salli siten rakentaa kokonaiskorkeudeltaan niin suuria voimaloita kuin 
se teknisesti ja taloudellisesti on mahdollista kaavassa osoitetuilla alueilla. 

Kun otettiin lisäksi huomioon asutuksen läheisyys suunniteltuihin tuulivoimaloiden rakennuspaikkoihin ja se, 
ettei suurinta sallittua korkeutta ole määrätty kaavassa, hallinto-oikeus arvioi tapauksessa, ettei tuulivoi-
mayleiskaava ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain 77.1 b §:n edellytetyllä tavalla riittävästi rakentamista ja 
muuta alueiden käyttöä kaava-alueella. Koska kaava ei ohjannut riittävästi tuulivoimaloiden korkeutta ja 
muuta kokoa, kaavaa varten tehtyjen selvitysten pohjalta ei ole mahdollista arvioida MRL 9 §:n edellyttä-
mällä tavalla kaavan toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia koko siltä alueelta, jolla 
kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. KHO pysytti päätöksen.  
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