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• Nykyään tuulivoimarakentamisen maankäytön suunnittelu toteutetaan 
käytännössä poikkeuksetta kaavoituksella

• MRL 10 a luku – yleiskaava tuulivoimarakentamisen perusteena

• Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa erityinen määräys kaavan tai sen osan 
käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena

• Tyypillisesti kaavamääräykset mm.:

- Tuulivoimaloiden määrästä ja sijainnista

- Kokonaiskorkeudesta, mahdollisesti myös tornin korkeudesta tai lapojen alimmasta 
korkeudesta

- Värityksestä, merkinnöistä

- Muista luvista 

Tuulivoimapuistojen kaavoitus -
lähtökohdat
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• Keskeiset vaikutukset ympäristöön ovat ääni-, välke- ja 
maisemavaikutukset

• Tuulivoimarakentamisen sääntely on kehittynyt ja nykyään keskeisten 
ympäristövaikutusten viranomaisvaatimukset ovat selkeät

• VnA tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista, asumisterveysasetus 
sisämelusta

• Välkevaikutuksista ei kansallista säädöstä

- Suositeltavaa käyttää arvioinnissa muiden maiden raja-arvoja / suosituksia

• Maisemavaikutusten arviointi

• Ympäristöministeriön julkaisut

• Ympäristövaikutuksia arvioidaan tuulivoimaprosessin kaavoituksessa

• Myös YVA-menettelyä ja ympäristölupaa edellytetään tietyissä tilanteissa

Keskeiset ympäristövaikutukset
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• Teollisen tuulivoimalan rakentaminen edellyttää rakennuslupaa

• Lähtökohtaisesti rakennusluvan oltava kaavamääräysten mukainen

• Kaavoitus- ja rakennuslupaprosessit ovat pitkiä ja tuulivoimaloiden 
teknisen kehityksen vuoksi rakennuslupavaiheessa projekti olisi 
tarkoituksenmukaisinta toteuttaa kehittyneemmillä tuulivoimaloilla

• Monissa voimassa olevissa kaavoissa ei ole kyetty ennakoimaan teknologian 
kehittymistä

• Tarve tuulivoimaloiden koon muuttamiselle on läsnä lähes kaikissa 
merkittävissä hankkeissa

• Valtion tukea ei todennäköisesti jatketa tuulivoimarakentamiselle

• Turbiinien kehitys ja PPA:t ovat yhdessä mahdollistaneet markkinaehtoisen 
tuulivoimarakentamisen Suomessa

• Miten muutos voidaan toteuttaa lainsäädännön puitteissa?

Tuulivoimaloiden koon muuttaminen



6

a) Rakentamisen aikainen poikkeaminen

1. MRL 150 e § 1 momentti Suunnitelmasta poikkeaminen rakennustyön aikana

2. MRL 150 e § 2 momentti Suunnitelmasta poikkeaminen rakennustyön aikana, 
lupa rakennusvalvontaviranomaiselta 

b) MRL 23 luvun mukainen poikkeaminen

3. MRL 171 § Poikkeaminen

4. MRL 175 § Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

c) Kaavamuutos

Rakentamisen sääntely muuttuneissa 
olosuhteissa
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• 1 mom.: Rakennustarkastaja tai muu kunnan määräämä rakennustarkastajan 
tehtäviä hoitava viranhaltija voi rakennustyön aikana antaa suostumuksen poiketa 
lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista, jos poikkeaminen ei sen laatu ja 
lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset huomioon ottaen merkitse luvan 
merkittävää muuttamista eikä vaikuta naapurien asemaan. Muutoksen sisältö ja 
siihen suostumuksensa antaneen viranhaltijan nimi on merkittävä hyväksyttyihin 
suunnitelmiin. Muutettu suunnitelma on toimitettava pyydettäessä 
rakennusvalvontaviranomaiselle.

• Ei hallintopäätöstä, ei valitusoikeutta

• Riskinä ajallisesti rajoittamaton valitusmahdollisuus, jos suostumus 
annettu MRL:n vastaisesti

• Edellytyksenä on, ettei poikkeaminen sen laatu ja lupaharkintaa koskevat 
säännökset ja määräykset huomioon ottaen merkitse luvan merkittävää 
muuttamista eikä vaikuta naapurien asemaan.

MRL 150 e § 1 mom. Suunnitelmasta 
poikkeaminen rakennustyön aikana
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• 2 mom.: Jos lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista poikkeaminen sen laatu 
ja lupaharkintaa koskevat säännökset huomioon ottaen merkitsee luvan olennaista 
muuttamista tai vaikuttaa naapurien asemaan, suunnitelmasta poikkeamiselle on 
haettava rakennusvalvontaviranomaiselta lupa.

• Hallintopäätös, valitusoikeus rakennuslupapäätöksen mukaisesti (MRL 
192 §) 

• Jos ei valituksia, lainvoimainen ratkaisu

MRL 150 e § 2 mom. Suunnitelmasta 
poikkeaminen rakennustyön aikana, lupa 
rakennusvalvontaviranomaiselta 
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• 1 mom.: Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä 
laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä 
koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

• 2 mom.: Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 
muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

• Hallintopäätös, valitusoikeus laajempi kuin rakennuslupapäätöksessä 
(MRL 193 §)

MRL 171 § Poikkeamistoimivalta ja 
poikkeamisen edellytykset
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• 1 mom.: Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 171 §:ssä säädetyin 
edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, kun kysymys on vähäisestä 
poikkeamisesta rakentamista koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai 
muusta rajoituksesta.

• 2 mom.: Rakennuksen teknisiä ja näitä vastaavia ominaisuuksia koskevan vähäisen 
poikkeuksen edellytyksenä on lisäksi, ettei poikkeaminen merkitse rakentamiselle 
asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä

• Hallintopäätös, valitusoikeus normaalin rakennuslupapäätöksen 
mukaisesti (MRL 192 §)

• Poikkeamiseen sovelletaan 171 §:ssä säädettyjä edellytyksiä ja rajoituksia 
soveltuvin osin

• Lain esitöiden mukaan tavoitteena on poikkeustarpeen vähentäminen ja 
vähäisiä poikkeamisia koskevan säännöksen käyttöalan laajentaminen

MRL 175 § Vähäinen poikkeaminen 
rakennusluvan yhteydessä
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• MRL sisältää edellytysten täyttyessä säännökset poikkeamiseen 
rakentamisessa

• Ei juurikaan asiaa ohjaavaa oikeuskäytäntöä nimenomaan tuulivoimaloihin 
liittyen 

• Lain esitöiden mukaan olemassaolo harkitaan tapauskohtaisesti ja erityisiä 
syitä koskeva hallinto- ja oikeuskäytäntö ohjaa säännöksen soveltamista

• KHO ratkaisu 1272/2015 

• Kyse tuulivoimaloiden tornin korkeuden nostamisesta, tuulivoimaloiden 
kokonaiskorkeuden pysyessä samana ja ollessa muutoin kaavan mukainen

- Hallinto-oikeuden mukaan kyse oli ehdottomasta rakentamisrajoituksesta, joka 
vaikeutti osayleiskaavan toteuttamista ja poikkeamisella oli vaikutuksia ympäristöön, 
minkä takia sitä ei voitu pitää vähäisenä 

- KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen

Huomioita



Kiitos!
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