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MUISTUTUS KAAVOITUKSESTA 

UUDENMAAN NELJÄNNEN 
VAIHEMAAKUNTAKAAVAN KAAVAEHDOTUS 

TIIVISTELMÄ 

Tässä asiakirjassa esitän muistutukseni Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan 
kaavaehdotuksesta. Teen tämän sekä omissa yksityishenkilöni että yritykseni KAR Oy:n nimissä ja 
lukuun. 

Muistutuksena lausun Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksen tuulivoima-
asioihin rajautuen. Havaintojeni mukaan selvitykset ovat hyvin suppeita, osin nopeasti 
valmistettuja, puutteellisia ja peräti virheellisiä. Toisaalta, mikäli tuulivoima-asiat on valmisteltu 
puutteellisesti ja nopeasti, herää epäily siitä, miten hyvin / huonosti muut vaihemaakuntakaavan 
asiat on valmisteltu(?). 

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksen asiakirjoissa viitataan myös 
Loviisan Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaavojen selvityksiin, joissa olen havainnut lukuisia 
puutteita ja virheitä. Loviisan kaupungin tuulivoimahankkeet ovat huonosti valmisteltuja eikä 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) ole vielä käynnistetty, vaikka se on jo lain 
perusteella aivan välttämätöntä. Lukuisten puutteiden ja virheiden vuoksi hankkeet ovat esitetyissä 
muodoissaan Loviisan kaupungin aikaisempien päätösten vastaisia eivätkä täytä viranomaisten 
ennakkoon asettamia ehtoja. Lisäksi olemassa olevan tiedon nojalla on kyseenalaista, että onko 
hankkeiden kaupallisilla alullepanijoilla riittävästi resursseja ja ennen kaikkea halua kantaa omat 
vastuunsa mahdollisten ongelmatilanteiden esiin noustessa. 

Tutkiessani laajalti Suomen tuulivoimahankkeita, olen havainnut, että edellä mainittu ei-toivottu 
heikko valmistelukäytäntö on valitettavan yleistä. Tästä herää kysymys kansalaisten ja luonnon 
oikeusturvan tasosta maassamme. Viranomaiset siirtävät työtään kansalaisille, jotka ovat 
käytännössä pakotetut omaa terveyttään ja omaisuuttaan sekä ympäristöä ja luontoa suojellakseen 
tarkastamaan viranomaisten puolesta kaupallisten intressitasojen puutteellisesti valmistamia 
selvityksiä. Jälkeenpäin virheiden korjaaminen tulee maksamaan moninkertaisesti ja tehtyjen 
tekojen / tekemättä jättämisestä saattaa seurata hyvinkin merkittäviä ei-toivottuja 
seurannaisvaikutuksia. 

Uudenmaan maakuntahallituksen on kokouksessaan 24. 10. 2016 päättänyt korjata 
tuulivoimakaavasuunnittelun puutteita rajaamalla uudestaan tuulivoimakaava-alueita. Tämä 
hyvin epäviisas ratkaisu ei korjaa selvitysten puutteita ja virheitä. On kaikkien etu, että 
viranomaisselvitykset tehdään kunnolla.  

Uudenmaan liiton ei tule tällaisenaan hyväksyä neljännen vaihemaakuntakaavan kaavaehdotusta. 
Liiton tulee vaatia, että selvitysten puutteet ja virheet korjataan. Lisäksi ympäristövaikutusten 
arviointimenettely tulee hyväksytysti suorittaa riippumaton taho / riippumattomat tahot ennen 
kaavan hyväksymistä. Menettelyssä pitää huomioida asianmukaisella tavalla eli vähintäänkin 
lakien ja asetusten määräykset täyttäen tuulivoimala-alueiden yhteisvaikutukset luontoon ja 
ihmisiin. 

1 MUISTUTUKSEN RAJAUS 

Haluan onnitella asianosaisia merkittävän Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan 
kaavaehdotustyöstä, jonka asiakirjat olen saanut luettavaksi Uudenmaan liiton verkkosivuilta. 
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Kyse on selvästikin hyvin laajasta, moniulotteisesta ja pitkävaikutteisesta kokonaisuudesta. En 
katso olevani sellainen asiantuntija, että kykenisin lausua laajalti tehdystä työstä. Lisäksi minun 
valitettavasti pitää huomioida asiassa omaa ajankäyttöäni, niin että minulla on varsin rajalliset 
mahdollisuudet resursoida itseäni mainitun kaavaehdotuksen kommentoimiseen, jonka teen täysin 
omasta halustani ja palkatta, vailla omia etuja ja piilotettuja intressejä. Edellytän, että työssä 
noudetaan vähintään lakeja ja asetuksia, joita itsekin olen velvollinen kansalaisena ja yrittäjänä 
noudattamaan. 

Edellä mainituista syistä keskityn tässä suppeassa muistutuksessani Uudenmaan neljännen 
vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksen tuulivoima-alueisiin ja niihin liittyviin seikkoihin. Koska 
kysymys on muistutuksesta, keskityn seuraavassa kritiikkiin negatiivisessa mielessä, vaikka työtä 
voisi toki enemmänkin kehua kuin edellä.  

Huomautan myös, että seuraava kritiikkini saattaa olla laajennettavissa muihinkin osa-alueisiin (, 
joita en ole tutkinut), mikäli sattuisi niin olemaan, että asiakirjojen tosiasiallista sisältöä ei ole 
kukaan viranomainen kriittisesti tarkastellut. Kyse on näin ollen myös asianosaisten viranomaisten 
omaan oikeusturvaan liittyvästä asiasta, joten sen tärkeyttä ei kannattane vähätellä. 

2 PÄÄASIAKIRJAT HYVIN SUPPEITA 

Kaavaehdotuksen selostuksen 

http://www.uudenmaanliitto.fi/files/18782/Selostus_4._vaihemaakuntakaavan_ehdotus.pdf 

sivuilla 51 – 53 todetaan muun muassa, että 

• "Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaa varten on laadittu Uudenmaan tuulivoimaselvitys, 
jossa on kartoitettu maakunnallisia tuulivoima-alueita Uudenmaan maa- ja merialueilta", 

• "Tuulivoimaa estäviä tekijöitä ovat mm. arvokkaat luonto- ja suojelualueet, 
valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet sekä eri viranomaisten antamat suoja-alueet 
esimerkiksi suhteessa lento-, meri- ja tieliikennealueisiin. Asuin- ja lomarakennusten 
ympärille on jätetty meluvaikutusten vuoksi kilometrin suojavyöhykkeet (Uudenmaan liitto 
2013)." ja  

• "Kaavaehdotuksen oltua lausunnoilla laadittiin selvitys tuulivoima-alueiden 
yhteisvaikutuksista muuttolinnustoon, Natura-alueisiin sekä suuriin petolintuihin (Ramboll 
2016)."  

Olen ottanut tekstistä vain muutaman lainauksen. Kaavaehdotuksen selostuksen nopealla 
lukemisella saattaa hyvinkin saada sellaisen kuvan, että tuulivoima-alueita on tutkittu kattavasti ja 
huolella, ja että merkittäviä haittavaikutuksia tuulivoimaloilla ei olisi havaittu. Onko tämä totta? 

Kaavaehdotuksen selostuksessa viitataan liiteaineistoon. Liitteessä 2 ”Vaikutukset Natura 2000 -
ohjelman alueisiin”: 

http://www.uudenmaanliitto.fi/files/18849/Muut_liiteaineistot_2_Natura.pdf 

on koottu vaikutuksia Natura-alueisiin hyvin suppeasti taulukkomuodossa. Esimerkiksi sivuilla 46 
– 47 kerrotaan vaikutuksista Natura-alueella FI0100078, Pernajanlahtien ja Pernajan saariston 
merensuojelualueella. 

Liitteestä 5”Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation –menetelmällä, kohdekuvaukset” ei 
tuo juurikaan lisävalaistuista sille, mitä tosiasiallisia vaikutuksia teollisilla tuulivoimaloilla 
kyseisillä suunnittelualueilla mitä ilmeisimmin tulisi olemaan: 

http://www.uudenmaanliitto.fi/files/18833/Loviisa_Zonation-kohdekuvaukset.pdf. 

http://www.uudenmaanliitto.fi/files/18782/Selostus_4._vaihemaakuntakaavan_ehdotus.pdf
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/18849/Muut_liiteaineistot_2_Natura.pdf
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/18833/Loviisa_Zonation-kohdekuvaukset.pdf
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Muista liitteistä maakuntakaavan liiteaineiston sivuilta: 

http://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_neljas_vaihemaakuntakaava/kaav
aehdotus/liiteaineistot 

ei löydä lisävalaistuista tuulivoimaloiden vaikutuksesta luontoon ja ihmisiin lainkaan. 

Huomattavaa on myös, että Liitteessä 6 ”Muutokset maakunnallisesti merkittäviin 
kulttuuriympäristöihin”  

http://www.uudenmaanliitto.fi/files/18848/Muut_liiteaineistot_6_Kulttuuriymparistot.pdf 

ei ole huomioitu lainkaan vaikutuksia kaikkiin maakunnallisesti merkittäviin 
kulttuuriympäristöihin. Esimerkiksi Loviisan merkittäviä kulttuuriympäristöjä ei ole havainnoitu 
lainkaan. Kaavaehdotuksen selostuksen sivulla 53 on kuitenkin todettu, että alueen rajaus 
kaakkoiskulmasta pyrkii vähentämään haitallisia maisemavaikutuksia Malmgårdin 
valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön, Pernajanlahden ympäristöön sekä 
Koskenkyläjokilaakson maisema-alueeseen. Liitteessä 6 on kuitenkin mainittu korjausehdotukset, 
toimenpiteet ja perustelut ja useita alueita on rajattu uudelleen.  

Millä tavoin on varmistuttu, että kaava-alueen uudelleen rajaaminen on tehty riittävällä tavalla, 
siis siten, että haitallisia muutoksia ei esiinny kyseisissä merkittävissä kulttuuriympäristöissä? 
Kaavaehdotuksen selostuksesta eikä liitteistä käy ilmi miten arviointi on tosiasiallisesti tehty. 

Miksi Loviisan aluetta ei ole kulttuuriympäristöselvityksessä lainkaan mainittu, mutta muita 
alueita on kuitenkin mainittu? Onko kyseessä haluttu tietoisesti häivyttää lukijan mielestä, että 
Loviisassa ei olisi korjattavia ongelmia? Tämä on kuitenkin sangen outoa, huomioiden, että 
nimenomaisesti Loviisaan (ja osin muualle) sijoittuviin tuulivoima-alueisiin liittyen on tehty oma 
lisäselvityksensä, jota käsittelen seuraavaksi. 

3 NATURA –SELVITYS = NOPEASTI TEHTY MALLINNUS? 

Ilmeisesti (viittausta ei ole edellä mainitussa asiakirjoissa yksilöity asiallisesti, miksei?) varsinainen 
Natura –selvitysdokumentti löytyy osoitteesta 

http://www.uudenmaanliitto.fi/files/18788/Uudenmaan_4_vaihekaavan_linnustovaikutukset.pdf 

otsikolla ”Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotus, lausunnolla 1.12.2015 – 29.2.2016. 
Tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset muuttolinnustoon, Natura-alueisiin sekä suuriin 
petolintuihin.” 

Asiakirja on päivätty 5. 10. 2016 ja sen on valmistanut Ramboll Oy. Siitä selviää, että 
linnustovaikutuksia on arvioitu mallintamalla. Sivuilta 54 – 55 on luettavissa mallinnuksiin 
liittyvät lukuisat epävarmuustekijät. On myös huomattava, että vaakaformaatissa tehty selvitys on 
ulkoasullisesti tehty epätyypilliseen muotoon. Käytetyt "pallot" vastaavat ns. ranskalaisia viivoja, ja 
esitys on tehty tilaisuudessa esitettäväksi "kalvoesitykseksi" (ja esitysteknisesti aivan liikaa 
pienikokoista tekstiä sisältäen) kuin varsinaiseksi tieteelliseksi dokumentiksi.  

Esitys on sivumääräisesti ja sisällöllisesti suppea (65 sivua), kun erityisesti on huomioitava, että 
asiakirjassa on läpikäyty viisi (5!) suunniteltua tuulivoima-aluetta. Lisäksi on syytä huomata, että 
asiakirjassa on ainoastaan kiinnitetty huomiota (muutto)lintuihin eikä muihin floraan ja faunaan 
juuri lainkaan. 

Kuten kappaleesta 5 alla tarkemmin selviää, Uudenmaan maakuntahallitus on kokoontunut 19. 9. 
2016 ja 24. 10. 2016. Jälkimmäisessä kokouksessa on keskustelu ainoastaan tuulivoima-alueiden 
kaavasta, kun muut asiat on jo hyväksytty jo aiemmassa kokouksessa. On siis selvää, että Ramboll 
Oy on valmistanut edellä mainitun selvityksen hyvin nopeassa aikataulussa. On myös ilmeistä, 

http://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_neljas_vaihemaakuntakaava/kaavaehdotus/liiteaineistot
http://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_neljas_vaihemaakuntakaava/kaavaehdotus/liiteaineistot
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/18848/Muut_liiteaineistot_6_Kulttuuriymparistot.pdf
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/18788/Uudenmaan_4_vaihekaavan_linnustovaikutukset.pdf
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että selvitystyön tarkoituksena ei ole ollut pelkästään saada tuulivoimakaavat hyväksyttyä, vaan 
saada edellä mainitun myötä koko Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotus 
hyväksyttyä. On siis ilmeistä, että tuulivoimaan liittyvää selvitystyötä on merkittävästi kiirehditty, 
jotta pääkokonaisuus, maakuntakaava, ei viivästyisi. 

Selvityksen sivulla 2 kerrotaan seuraavasti "Lisäksi kokonaisarviossa on huomioitu myös 
Loviisassa sijaitseva Vanhakylän tuulivoima-alue, jonka osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 
elokuussa 2016".  

Kaikissa edellä mainituissa asiakirjoissa yksinkertaistetusti väitetään, että tutkituilla alueilla 
nykymuotoisesta teollisesta tuulivoimatoiminnasta ei aiheudu haittaa alueen luonnolle ja 
asukkaille. Onko väite uskottava? 

4 PUUTTEELLISET TUULIVOIMASELVITYKSET 

Olen kommentoinut 30. 8. 2016 Tetomin ja Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaavoista Loviisan 
kaupungille. Olen valitettavasti havainnut hyvin monia vakavia puutteita ja virheitä 
tuulivoimaosayleiskaavojen selvityksissä, joita on tehnyt muun muassa Ramboll Oy. Työni on 
ladattavissa verkkosivuiltani osoitteesta 

http://www.kar.fi/KARAudio/Publications/index.html (aivan lopussa). 

Sitä saa vapaasti käyttää ja mieluusti myös levittää, kunhan siihen viittaa asianmukaisesti lähde 
mainiten.  

Selostuksessani esitän kattavasti 85 sivulla ja selkolukuisesti perustietoa tuulivoimasta 
liiketoimintana, tuulivoimateollisuudesta ja tuulivoimaenergiayhtiöstä. Käyn myös läpi aiempia 
tuulivoimahankkeita ja tarkastelen alan tosiasiallista kannattavuutta. Esitän myös perustietoja 
äänestä ja ei-toivotusta sellaisesta eli melusta sekä sen mittaamisesta, mallintamisesta ja 
häiritsevyyden selvittämisestä, akustiikasta väitelleenä entisenä tutkijana. En tyydy pelkästään 
antamaan palautetta Loviisan tuulivoimaosayleiskaavoista, vaan jaan myös omia näkemyksiäni 
siitä, kuinka tuulivoimaloiden mahdollisia haittavaikutuksia voitaisiin vähentää. Esittämäni asiat 
ovat tarpeellista perustietoa kaikille päättäjille sekä muille asiasta kiinnostuneille.  

Suomalaiset ympäri maatamme ovat konsultoineet minua kirjoitukseni johdosta niin akustiikan 
kuin oikeudellisen seikkojen vuoksi. Olen myös toimittanut sähköpostilla tämän selvitykseni muun 
muassa kaikille kansanedustajillemme. Olen erityisen huolissani siitä, että onko yleinen 
hallintokäytäntö (”maan tapa”) sellainen, että edes viranomaisten vaatimien selvitysten 
asiasisällön oikeellisuutta ja riittävyyttä — että kaikki vaaditut selvitykset on tehty asiallisesti — ei 
tarkisteta ennen niiden esittämistä päättäjille(?). 

Kuten olen jo edellä tuonut julki, jo suppeassa muodossaan tehdyt Uudenmaan neljännen 
vaihemaakuntakaavaehdotuksen tuulivoima-alueisiin liittyvät selvitykset sisältävät merkittäviä 
puutteita. Niissä myös viitataan Loviisan Vanhakylän tuulivoima-alueen selvityksiin, jotka ovat 
aivan täynnä selviä puutteita ja virheitä.  

5 YVA –SELVITYS JÄTETTY TEKEMÄTTÄ 

Uudenmaan maakuntahallituksen kokouksen 19. 9. 2016 pöytäkirjan sivulla 9 todetaan: 

http://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32/kokous/2016892.PDF, 

suunnitelluilta tuulivoima-alueilta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), 
johon on saatava ELY –keskuksen lausunto. Olen myös vaatinut ehdottomasti Tetomin ja 
Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaavojen jatkokäsittelyssä YVA –selvitystä. 

http://www.kar.fi/KARAudio/Publications/index.html
http://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32/kokous/2016892.PDF
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Mitä en lainkaan ymmärrä, on Uudenmaan maakuntahallituksen 24. 10. 2016 kokouksen päätös 
hyväksyä Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan kaavaehdotus kaikkineen, muutettuina 
tuulivoimakaava-alueineen ilman YVA -menettelyä, katso pöytäkirjan sivu 15: 

http://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32/kokous/2016892.PDF. 

On hyvin epäviisasta ajatella, että vain rajaamalla tuulivoima-alueita selvitysten virheet ja puutteet 
paranisivat itsestään. On kaikkien etu, että tuulivoiman mahdolliset haittavaikutukset selvitetään 
perusteellisesti eikä voimaloita rakenneta kaikessa kiireessä, vieläpä kun yleisesti on tiedossa, että 
nykyisten suurten teollisten tuulivoimaloiden haittavaikutuksia ei ole edes tieteellisesti tutkittu 
riittävästi. 

Edellinen Uudenmaan maakuntahallituksen kokous on pidetty 19. 9. 2016 ja tarkennettu 
mallinnuksiin perustuva Natura / lintuselvitys on päivätty 5. 10. 2016. Ei ole lainkaan uskottavaa, 
että jo aiemmin kyseenalaiset selvitykset valmistanut toimija (Ramboll Oy) olisi tämänkään 
selvityksen tehnyt siten, että siihen voitaisiin luottaa ja ilman YVA –selvitystä. On selvää, että YVA 
–selvitys tulee tehdä, ja sen tekijänä ei voi olla Ramboll Oy, selvästä eturistiriitatilanteesa johtuen. 

6 SEURAUKSET PUUTTEELLISISTA / VIRHEELLISISTÄ 
VIRANOMAISSELVITYKSISTÄ 

Olen jo käyttänyt tuulivoimahankkeiden selvitysten selvittämiseen jo noin 300 tuntia, joten en 
mielelläni toista itseäni tuomalla julki kaikkia niitä puutteita/virheitä Uudenmaan neljännen 
vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksen puutteista sen tuulivoima-asiaan liittyen, jotka osin 
pohjautuvat Loviisan vastaaviin virheellisiin selvityksiin.  

Vaikka olenkin huolestunut kansalainen ja yrittäjä, ei kai se tarkoita sitä, että minun 
kansalaisvelvollisuutenani olisi tarkastaa päättäjille toimitettujen asiakirjojen niin asianmukaisuus 
kuin laillisuus ja vieläpä korvauksetta?! 

En ole yksistään huolissani luonnon säilyvyydestä tuulivoima-alueilla. Olen myös huolissani 
kaikista niistä mahdollisista vahingonkorvauksista, jotka myös viranomaisille voidaan kohdistaa. 
Mikäli osoittautuu, että kaavojen valmistelutyö on tehty huolimattomasti ja syy-yhteys 
mahdolliseen vahinkoon voidaan osoittaa, niin lakimme nojalla myös virkamies saattaa joutua 
vahingonkorvausvelvolliseksi.  

Suurinta taloudellisten resurssien haaskausta on se, että pahimmassa tapauksessa tuulivoimalat 
pitää purkaa rakentamisen jälkeen, kun niiden todelliset haittavaikutukset selviävät. Tämä ei olisi 
lainkaan poikkeuksellista, katso esimerkiksi: 

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/1074075469/Kaksi+tuulivoimalaa+puretaan+Inkoossa, 

http://yle.fi/uutiset/inkoon_viimeinen_tuulivoimala_suljetaan/6698125 ja 

https://www.wind-watch.org/documents/portuguese-supreme-court-orders-4-wind-turbines-
removed. 

7 YHTEENVETO 

Tuulivoimalahankkeet ovat nyt populääri-ilmiö, koska valtio jakaa näennäisesti ilmaista tukirahaa, 
niin että voimalayrittäjän ei tarvitse itse ottaa taloudellisesta riskiä lopputuotteensa eli sähkön 
markkinahinnasta. Tarkastelut osoittavat, että liiketoiminta ei ole kannattavaa ilman tukia, joita 
saadakseen yritykset ovat valmiita jopa pitkiin oikeustaisteluihin ja kyseenalaisiin toimiin, kuten 
perättömän tiedon esittämiseen. 

http://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32/kokous/2016892.PDF
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/1074075469/Kaksi+tuulivoimalaa+puretaan+Inkoossa
http://yle.fi/uutiset/inkoon_viimeinen_tuulivoimala_suljetaan/6698125
https://www.wind-watch.org/documents/portuguese-supreme-court-orders-4-wind-turbines-removed
https://www.wind-watch.org/documents/portuguese-supreme-court-orders-4-wind-turbines-removed
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Yritykset katsovat vahvasti omia intressejään eivätkä suostu tekemään tarvittavia luonto- melu- ja 
muita selvityksiä kuin pakolla. Väite puhtaan ja ekologisen tuulienergian tuotosta yrityksen 
motiivina on täysin absurdi. On myös täysin ilmeistä, että merkittävää taloudellista hyötyä pelkällä 
tuulivoimalla ei voida tuottaa Suomeen. Tämä edellyttäisi sitä, että suomalaista valmistavaa 
teollisuutta subventoitaisiin hyvin merkittävästi, joka olisi taas pois jostakin muualta. Emme voi 
paeta kapitalista globaalia maailmanjärjestystä, jossa halvin hinta voittaa. Huippulaatu ja 
kotimaisuus eivät ole sellaisia ominaisuuksia, joista kukaan olisi nykymaailmassa valmis 
maksamaan merkittävää lisähintaa.  

Vanhankylän ja Tetomin tuulivoimaosayleiskaavat sisältävät lukuisia puutteita ja virheitä. 
Vanhankylän selvityksiin on viitattu Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan 
kaavaehdotuksen tuulivoimalaan liittyvissä asiakirjoissa, jotka ovat hyvin suppeita. Viimeinen 
selvitys on tehty nopeasti, ja se perustuu mallinnuksiin, ei todelliseen tietoon. Lopulta tuulivoima-
aluetta uudelleen rajaamalla on päädytty hyvin kyseenalaiseen ratkaisuun, että YVA –selvitystä ei 
tarvitsisikaan tehdä.  

Alueiden erityispiirteitä ei ole huomioitu lain edellyttämällä tavalla. Kun tarkastellaan erityisesti 
tarkemmin Vanhankylän ja Tetomin tuulivoimaosayleiskaavojen selostuksia, ei niissä ole 
huomioitu edes Loviisan kaupungin omia ehtoja, saati ELY –keskuksen aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelussa asettamia ehtoja. Nämä osoittavat, että lupaa hakevat yritykset eivät ole 
kunnolla valmistelleet asiaa eikä edes heidän toimintansa muissa tuulivoimahankkeissa osoita, että 
yritysten toiminta poikkeaisi merkittävästi alan yleisestä ja valitettavasta liiketoimintamallista. 
Näin ollen on kyseenalaista, että onko mainitulla yrityksillä riittävästi resursseja sekä ennen 
kaikkea motivaatiota kantaa omat vastuunsa mahdollisten ongelmatilanteiden esiin noustessa. 

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksen asiakirjat, ainakin tarkastellut 
tuulivoimaselvitykset, ovat nopeasti tehtyjä, hyvin puutteellisia ja virheellisiä. Kaavaehdotusta ei 
tule tällaisenaan hyväksyä. Liiton tulee vaatia, että selvitysten puutteet ja virheet korjataan. Lisäksi 
ympäristövaikutusten arviointimenettely tulee olla hyväksytysti tehty riippumattoman 
tahon/tahojen suorittamana/suorittamina ennen kaavan hyväksymistä. Menettelyssä pitää 
huomioida asianmukaisella eli vähintäänkin lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla tuulivoimala-
alueiden yhteisvaikutukset luontoon ja ihmisiin. 

Toivotan onnea ja viisautta Uudenmaan maakuntahallitukselle päätöksenteossa. Olen 
käytettävissä, mikäli se haluaa konsultoida minua tässä asiassa tai muissa asioissa.  

Koskenkylän Sahalla, 11. marraskuuta 2016.  

Kunnioittaen, 

Klaus A J Riederer, TkT, DI 
KAR Oy:n toimitusjohtaja 
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