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Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys tuulivoiman sijoittamisperi-
aatteiksi kaupunkisuunnittelun näkökulmasta (a-asia)

Pöydälle 02.02.2016

HEL 2016-000932 T 10 03 02 01

Esitysehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteessä 
1 esitettyjen tuulivoiman sijoittamisperiaatteiden ja -vyöhykkeiden hy-
väksymistä ohjeeksi Helsinkiin suunniteltavalle ja rakennettavalle tuuli-
voimalle. 

Tiivistelmä

Tehtävän yleiskaavatyön rinnalla on kaupunkisuunnitteluvirastossa val-
misteltu tuulivoiman sijoittamisperiaatteet, joiden kautta on mahdollista 
nykyistä paremmin määrittää myös kaupunkitasoista tahtotilaa tuulivoi-
matuotantoon.

Tuulivoiman rakentaminen voi olla osa kokonaisvaltaista energiajärjes-
telmän muutosta, jota tarvitaan ilmastonmuutoksesta johtuvien päästö-
vähennysten toteuttamisessa. Työssä selvitetty kaupunkisuunnittelun 
näkökulmasta mahdollisuudet sijoittaa tuulivoimaa myös Helsingin rajo-
jen sisään. Työssä ei oteta kantaa muista näkökulmista tuulivoima-
hankkeiden toteuttamisen edellytyksiin, esimerkiksi tuulivoiman tämän 
hetkiseen taloudelliseen kannattavuuteen osana energiajärjestelmän 
muutosta.

Työssä on mukana kolme näkökulmaa:

1. Tuulivoiman sijoittamisen teknistaloudelliset näkökulmat
2. Tuulivoiman maisemavaikutukset           
3. Tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys

Näitä tuulivoiman sijoittamista ohjaavia tekijöitä selvitettiin teemaan liit-
tyvien konsulttitöiden avulla, jotka ovat esityslistan liitteenä. Näiden nä-
kökulmien perusteella työssä esitetään kokonaisvaltainen tarkastelu ai-
heesta ja siitä johdettuna tuulivoiman sijoittamisen vyöhykkeet kolmen 
eri kokoluokan tuulivoimaloille, jotka esitetään liitteessä 1. 

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 
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rakentaa laajakin tuulipuisto. Olennaista on teollisen kokoluokan tuuli-
voiman kokonaisvaltainen suunnittelu siten, että mahdollisesti pienenä 
hankkeena alkavaa rakentamista on myöhemmin mahdollista laajentaa 
arkkitehtonisesti laadukkaaksi kokonaisuudeksi.

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet mahdollistavat lisäksi paikalliseen 
sähkötarpeeseen vastaavien tuulivoimaloiden rakentamisen saaristo-
vyöhykkeelle sekä pienen kokoluokan tuulivoimaloiden rakentamisen 
myös rakennetun kaupungin alueelle.
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