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Kaupunginmuseon lausunto tuulivoiman sijoittamisperiaatteista 
kaupunkisuunnittelun näkökulmasta

HEL 2016-000932 T 10 03 02 01

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö 31.3.2016

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa tuulivoi-
man sijoittamisperiaatteista kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Kau-
punginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön ja maiseman 
vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet ja –vyöhykkeet on laadittu ohjeeksi 
Helsinkiin mahdollisesti suunniteltavalle ja rakennettavalle tuulivoimal-
le. Kaupunkisuunnittelulautakunta on korostanut, että jatkosuunnittelus-
sa on otettava huomioon meriturvallisuus, erityisesti huomioitava on 
VTS-keskuksen toiminta (alusliikennepalvelu). Lisäksi on otettava huo-
mioon, etteivät tuulivoimalat vaikeuta puolustusvoimien tai rajavartiolai-
toksen toimintaa. On myös varmistauduttava siitä, että tuulivoimalat ei-
vät haittaa Isosaaren kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailu-
palveluiden alueena.

Neljännessä vaihemaakuntakaavassa pyritään edistämään ja ohjaa-
maan tuulivoimarakentamista Uudellamaalla. Uudenmaanliitto on esit-
tänyt tuulivoimalle soveltuvat maakunnallisesti merkittävät alueet, nämä 
ovat Porvoon ja Raasepori-Inkoon edustalla. Uudenmaanliiton näke-
myksen mukaan maakunnallinen tuulivoima-alue tarkoittaa kymmenen 
tai useamman tuulivoimalan kokonaisuutta. Helsingin alueelle ei ole täl-
laista aluetta sijoitettu Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa.

Tuulivoiman vyöhykkeet

Työssä esitetään teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden mahdollistamis-
ta ulkosaaristoon siten, että Isosaari ja Kuivasaari sekä merialueet saa-
rien läheisyydessä ovat mahdollisia sijoittamispaikkoja. Erityisesti saa-
rien eteläpuolella on kaupunkisuunnittelun näkökulmasta mahdollisuus 
rakentaa laajakin tuulipuisto. Voimaloiden napakorkeus olisi enintään 
125 metriä.

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet mahdollistavat lisäksi paikalliseen 
sähkötarpeeseen vastaavien tuulivoimaloiden rakentamisen saaristo-
vyöhykkeelle. Saaristovyöhyke on laaja alue, joka ulottuu itä-länsisuun-
nassa Sipoon rajalta Espoon rajalle. Tuulivoimaloiden napakorkeus oli-
si enimmillään 50 metriä. 
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Kolmas vyöhyke on Helsingin sisälahdista ja rannoista pohjoiseen ulot-
tuva rakennetun kaupungin vyöhyke. Tälle alueella saisi sijoittaa pie-
nen kokoluokan tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 15-30 metriä. 
Tällä vyöhykkeellä tuulivoimaloiden paikat tulee määritellä asemakaa-
voituksessa.

Kaupunginmuseon arvio vyöhykkeistä:

Ehdotusvaiheessa olevan Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan mu-
kaan Helsingin edustalle ei ole mahdollista perustaa yli kymmenen tuu-
livoimalan kokonaisuutta. Joten ulkosaaristoon ehdotettu teollisen luo-
kan tuulipuisto ei noudata vaihemaakuntakaavan linjauksia.

Tuulivoiman maisemavaikutukset ovat merkittäviä. Näkymäkuva paljas-
taa, että esimerkiksi Kaivopuistosta katsottuna teollisen luokan tuuli-
puisto on maisemassa uusi, erittäin hyvin näkyvä elementti. Näkymäku-
vien perusteella voi todeta, että suhteellisen etäälle rakennetusta kau-
pungista, ulommaiselle vyöhykkeelle, sijoitettujen tuulivoimaloiden mai-
semallinen vaikutus on raju ja laajalle ulottuva. Unescon maailmanpe-
rintökohteen Suomenlinnan näkymiä ulkomerelle ja ulkomereltä tuuli-
puiston rakentaminen muuttaa huomattavasti. Kaupunginmuseon näke-
myksen mukaan teollisen kokoluokan voimaloiden sijoittamisessa tulee 
pyrkiä siihen, että ne mahdollisimman vähän näkyisivät rakennetun 
kaupungin vyöhykkeelle. Esimerkki 1:n mukainen sijoittelu jättäisi 
enemmän vapaata tilaa Suomenlinnan edustalle kuin vaihtoehtoinen 
suunnitelma, johon sisältyy voimalarivejä Isosaaresta alkaen. Esillä ole-
va vertailuaineisto havainnollistaa hyvin maisemavaikutuksia. Keskeis-
tä on, että tiedostetaan arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisemat, joi-
hin ei saisi kohdistua merkittäviä maisemahäiriöitä. Vuosaaren sata-
man lähiympäristö on niin ikään teollisen kokoluokan tuulivoimalle osoi-
tettua aluetta. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan alue ei sovellu 
mittavalle tuulivoimarakentamiselle, koska rakentaminen johtaisi lähellä 
sijaitsevien kulttuuriympäristöjen ja herkkäpiirteisen saaristomaiseman 
vaarantumiseen.

Saaristovyöhykkeen tuulivoimalat olisivat lähinnä yksittäisen toimijan 
omaan sähköntarpeeseen tarkoitettuja voimaloita. Niiden vaikutus mai-
semassa olisi pistemäinen, mutta mikäli tämän tyyppinen sähköntuo-
tanto yleistyisi, olisi tuulivoimaloiden yhteisvaikutus maisemaa merkittä-
vällä tavalla muuttava. Tämä tulee ottaa huomioon myös maisemavai-
kutuksia arvioitaessa.

Kolmannen, rannoille ja mantereelle sijoittuvan vyöhykkeelle sallittaisiin 
pienen kokoluokan tuulivoimaloita. Niiden sijainnista päätettäisiin ase-
makaavoituksessa. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kolman-
nelle vyöhykkeelle mahdollisesti tulevat tuulivoimalat ovat marginaalisia 
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yksittäistapauksia ja niille on vaikeaa löytää kaupunkikuvaan ja raken-
nettuun kulttuuriympäristöön sopivia paikkoja muutoinkin tiivistyvässä 
kaupunkirakenteessa. 

Museovirastolta tulee pyytää lausunto vedenalaisen kulttuuriperinnön 
osalta.

Kaupunginmuseolla ei ole tuulivoiman sijoittamisperiaatteista muuta 
huomautettavaa.
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