
Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden 
selvitys



Ohjelma
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1) Työpajan avaus (10 min)
2) Osallistujien näkemykset ja mielikuvat tuulivoimahankkeista (20 min, avoin keskustelu)
3) Tauko (10 min)
4) Paikallisen potentiaalisten hankkeiden arviointi (ryhmätyöskentely)

a) Esitys kuntien alueille osoitetuista alueista (10 min)
b)Olennaisten vaikutusten jäsentäminen (30 min)
c) Alustava kiteyttävä SWOT-analyysi (30 min)

5) Avoin keskustelu ja yhteenveto, seuraavat askeleet (10 min)



Selvitystyön taustaa
 Tuulivoimateknologia on kehittynyt varsin nopeasti. Kehittyneen teknologian myötä uusien, tuulivoimalle 

potentiaalisten, alueiden määrä on kasvanut ja vaikutukset aiempiin selvityksiin verrattuna muuttuneet. 
Maakuntien liitot ovat hiljattain saaneet useita yhteydenottoja maakuntakaavan tv-alueiden ulkopuolisten 
alueiden suunnittelumahdollisuuksista ja olemassa olevien tv-alueiden laajentumismahdollisuuksista. 

 Päijät-Hämeen alueelle laadittu edellinen selvitys tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista on vuodelta 
2012 (Gaia Consulting Oy). Edellisen selvityksen laatimisen jälkeen teknologian kehitys ja voimaloiden 
korkeuden kasvu on vaikuttanut osaltaan siihen, että tuulivoimalle voi olla sopivia paikkoja uusilla alueilla. 
Laadittavan selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään seuraavassa laadittavassa 
kokonaismaakuntakaavassa. 

 Selvitystyön keskeisenä tavoitteena on tarkastella tuulivoimatuotantoon potentiaalisia uusia alueita 
maakuntakaavoituksen taustaksi. Koska voimaloiden korkeus ja teho ovat kasvaneet edellisen selvityksen 
laatimisen jälkeen, toteutetaan selvitys uudelleen koko maakunnan alueelta. Aikaisemmin arvioitujen 
tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden osalta vaikutusten arviointi voi kuitenkin olla yleispiirteisempää 
ja tukeutua aikaisempiin selvityksiin.

 Selvitys laaditaan siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maakuntakaavan 
perusselvityksen vaatimustason. 
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Tehtävän määrittely
Selvitystyön keskeisenä tavoitteena on tarkastella 
tuulivoimatuotantoon potentiaalisia uusia alueita 
maakuntakaavoituksen taustaksi. 

Selvityksen sisältö päätyövaiheittain:

1. ”Ei-alue analyysi” 

2. Sähkönsiirtoverkon nykytila liitettävyyden suhteen

3. Uusien potentiaalisten alueiden rajaaminen 

4. Vaikutusten arviointi 

5. Ilmastovaikutukset maakunnan tasolla

6. Kuntataloudelliset vaikutukset

7. Vuorovaikutus 

8. Raportointi ja työn aikataulu
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Maakuntakaava 
tuulivoima-alueet

59.9.2022

• alueet: 6 kpl

• pinta-ala: 45 km2 (n. 1 % 
maakunnan pinta-alasta)



9.9.2022 6

• Ensimmäisessä vaiheessa suljettiin 
paikkatietomenetelmien avulla pois 
tuulivoimatuotantoon 
soveltumattomat alueet 
puskurivyöhykkeineen. 

• Listaus soveltumattomista alueista ja 
ehdotus kullekin aluetyypille 
(asutus, luonnonsuojelualueet jne.) 
sovellettavista puskurivyöhykkeiden 
mitoituksista esitellään taulukossa

• Asutuksen osalta tarkastelu tehdään 
kahdella eri puskurivyöhykkeellä ja 
lisäksi kolmannen vaihtoehdon (VE3) 
osalta käytettiin MML:n 
maastotietokannasta saatavien 
rakennusten sijaan SYKE:n YKR19 
aineistoa (taajamat, kylät ja 
pienkylät). 

Poissulkeva analyysi
Analyysissa käytettävä aineisto Puskurivyöhyke VE1 (m) minimi Puskurivyöhyke VE2 (m) maksimi Puskurivyöhyke VE3 (m)

Luontokohteet

NATURA 2000 SPA: suojeluperuste linnusto 500 1000 VE1

NATURA 2000 SAC alueet 100 500 VE1

Valtion mail la olevat luonnonsuojelualueet 100 500 VE1
Yksityisten mail la olevat luonnonsuojelualueet 100 500 VE1

Suojeluohjelma-alueet 100 500 VE1

IBA 500 1000 VE1

FINIBA 500 1 000 VE1

MAALI (maakunnall isesti  tärkeät l intualueet) 500 1 000 VE1

Finiba 500 1 000 VE1

Pohjavesialueet 0 500 VE1

Arvokkaat kall ioalueet 0 200 VE1

Arvokkaat kivikot 0 200 VE1

Arvokkaat moreenimuodostumat 0 200 VE1

Arvokkaat tuul i- ja rantakerrostumat 0 200 VE1

Ramsar-alueet 100 500 VE1

Vesistöt 0 0 VE1

Maisema ja kulttuurihistoria
Valtakunnal l isesti  arvokkaat maisema-alueet, ehdotus valtakunnall isesti  
arvokkaaksi  maisema-alueeksi  (MAPIO-työryhmä) 0 2000 VE1

Kulttuurihistorial l isesti merkittävät rakennetut ympäristöt (RKY) 0 2000 VE1
Muinaisjäännösalueet ja kulttuuriympäristökohteet 0 Voimalan kokonaiskorkeus 300 m VE1

Muinaisjäännöspisteet 0 Voimalan kokonaiskorkeus 300 m VE1

Suojellut rakennukset (el i  pisteet ja alueet) 0 0 VE1
Maakuntakaavan arvokkaat maisema-alueet ja arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö (Myös pisteet) 0 2000 VE1

Asutus ja virkistys
Maakuntakaavojen virkistys- ja matkailualueet, reitit ja kohteet (Tässä 
otettu MU, R, V, VRs) 100 500 VE1

Asuinrakennukset 1000 1500

Lomarakennukset 1000 1500

Maatalouden suuryksiköt ja turkistarhat (eläimet) Voimalan kokonaiskorkeus 300 1500

Kirkko tai kirkol liset sekä l iike tai julkiset rakennukset Voimalan kokonaiskorkeus 300 1500
Yhdyskuntarakenteen aluejaot (YKR19): taajama, kylä ja pienkylä (aineisto 
vain VE3 analyysi in) 1500

Liikenne ja yhdyskuntatekniset verkostot

Rautatiet Voimalan kokonaiskorkeus + 50 Voimalan kokonaiskorkeus + 50 VE1

Tiet <100 km/h (digiroad nopeus), max 100km/h (ei 0 km/h) Voimalan kokonaiskorkeus + 30 Voimalan kokonaiskorkeus + 30 VE1

Tiet >100 km/h (digiroad nopeus), yl i 100 km/h Voimalan kokonaiskorkeus + 50 Voimalan kokonaiskorkeus + 50 VE1

Suurjännitejohdot
Voimalan kokonaiskorkeus 300 x 

1,5, el i  450 m
Voimalan kokonaiskorkeus 300 x 

1,5, el i  450 m VE1

Muuntoasemat
Voimalan kokonaiskorkeus 300 x 1,5 

eli  450 m
Voimalan kokonaiskorkeus 300 x 1,5 

el i  450 m VE1

Lentoasemat (ARP, ei maakunnassa mutta 20km rajojen yl i on) 10000 12 000 VE1

Varalaskupaikka (Heinolan Lusissa) 12 000 12 000 VE1

Pienlentopaikat 3 000 3 000 VE1
Puolustusvoimien alueet (defence force areas ja maka14 alue 
puolustusvoimat EP) Voimalan kokonaiskorkeus 300 2 000 VE1

Suojavyöhykkeet sv (maka14 osa-alueet) 0 0 VE1



Poissulkevan analyysin 
tulokset 
(VE 1, VE 2 ja VE 3)

79.9.2022



Potentiaaliset 
tuulivoima-alueet

89.9.2022

• alueet: 35 kpl

• pinta-ala: 270 km2 (n. 5 % 
maakunnan pinta-alasta)

• tuulivoimaloiden määrä 
(800 x 800 m grid, 8 MW): 
410 kpl 



99.9.2022

Potentiaaliset tuulivoima-
alueet: tuulivoimalat
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Tehtävä 1: Osallistujien näkemykset ja mielikuvat 
tuulivoimahankkeista (avoin keskustelu)
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Tehtävä 2: Keskeisten vaikutusten jäsentäminen 
(2-4 ryhmää)

- asutus
- luonto

- maisema
- talous

- ilmasto
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Tehtävä 3: Alustava kiteyttävä SWOT-analyysi 
(2-4 ryhmää)

- asutus
- luonto

- maisema
- talous

- ilmasto
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Hyvän elämän tekijät


