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Asiat: 
(1) Muistutus Inkoon kunnan rakennustarkastukselle Sten Johanssonin 
poikkeamislupahakemuksesta Inkoon Degerölandetille sijoittuvaa tuulivoimalaa varten.

(2) Harkintapyyntö Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
tarpeesta mainitun tuulivoimalan osalta.

Muistuttaja: Muistutuksen jättää BirdLife Suomen jäsenyhdistys Helsingin Seudun 
Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa r.y. (rek.nro 
116.353, 2072 jäsentä vuoden 2010 alussa). Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää 
lintuharrastusta, lintujen- ja luonnonsuojelua sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden  
yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-alue on Helsinki ja sen ympäristö (Uusimaa sekä Sipoo Itä-
Uudellamaalla).

Tringa r.y. muistuttaa edellä mainitusta poikkeamislupahakemuksesta ja pyytää Inkoon kuntaa 
ottamaan lupaharkinnassa huomioon seuraavat seikat:

Tuulivoimala, jota poikkeuslupa koskee, on huomattavan suuri. Suunnitellun voimalan napakorkeus 
on 100 metriä ja roottorin läpimitta toiset 100 metriä. Merenpinnasta torni kohoaa noin 175 metrin  
korkeuteen.

Tringa r.y. pitää poikkeuslupaa päätettäessä näin suuren voimalan sijoittamisesta vääränä 
menettelytapana. Sijoitettaessa vähäistä merkittävämpää tuulivoimalaa on oikea menettelytapa aina  
kaavoitusmenettely, jossa toimintojen sijoittelu perustuu kattaviin ja ajanmukaisiin selvityksiin ja  
―  jossa kaikille tosiasiallisille osallisille tarjotaan mahdollisuus tulla kuulluksi. Näin suuren 
voimalan ollessa kyseessä on syytä toteuttaa myös ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Poikkeuslupahakemuksen yhteydessä ei ole dokumenttia, josta selviäisi, onko voimalan vaikutuksia 
alueen luontoon arvioitu. Näin ollen on syytä olettaa, että minkäänlaista luontoarviointia ei  
voimalaa varten ole toteutettu. Ennen päätöstä voimalan rakentamisesta on selvitettävä alueen  



merkitys linnustolle ja voimalan vaikutukset linnustoon ja muuhun luontoon on ehdottomasti  
arvioitava.  

Degerölandetin itäpuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas lintualue, Torbackaviken.  
Torbackavikenillä on merkitystä yhtenä harvoista mustakurkku-uikun (lintudirektiivin I-liitten laji)  
dokumentoiduista levähdysalueista Suomessa. Lahdella levähtää ajoittain myös satoja muita  
vesilintuja. (Ellermaa & Jukarainen 2010). Suunnittelualueen lounaispuolella, noin yhden 
kilometrin päässä sijaitsee linnustonsuojelualue. Suunnitellun tuulivoimalan alueella saattaa olla  
merkitystä lintujen pesimäalueena. Alueen kautta voi kulkea petolintujen vakiintuneita lentoreittejä  
ja petolintujen pesiä saattaa sijaita lähistöllä.  

Kunnalla ei ole toimivaltaa myöntää poikkeamislupaa näin suurelle hankkeelle. Alue on kaavassa  
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Suunniteltu 3MW voimala on lähestulkoon Näsinneulan 
korkuinen ja palvelee laajempaa kuin paikallista maa- ja metsätalouskäyttöä. Maankäyttö- ja  
rakennuslaki ei anna kunnalle valtuuksia myöntää poikkeamista kaavasta, kun kyse on vähäistä 
suuremman rakennusoikeuden osoittamisesta. Rakennuslupaa tuulivoimalalle ei voi myöskään 
myöntää suunnittelutarveratkaisuna: Maankäyttö- ja rakennuslain 137 § toteaa yksiselitteisesti: 

“...Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan 
merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia....”

Jo pelkästään yli 150 metrin korkeudelle kohoavan voimalan maisemavaikutukset ovat merkittäviä,  
puhumattakaan mahdollisista vaikutuksista alueen luonnolle.

Tringa r.y. esittää, että:

(1) Inkoon kunta ei myönnä rakennuslupaa voimalalle suunnittelutarveratkaisuna tai 
poikkeamislupana vaan laatii alueelle kaavan, joka mahdollistaa voimalan sijoittamisen. 

(2) Uudenmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus käynnistää voimalan suuren koon 
vuoksi harkinnan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta alueen luontoarvojen 
selvittämiseksi ja turvaamiseksi.

Pyydämme Inkoon kuntaa toimittamaan poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua koskevan 
valituskelpoisen päätöksen muutoksenhakuosoitteineen tiedoksi ylinnä olevaan osoitteeseen 
viipymättä päätöksenteon jälkeen (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 174 §).
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