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 12 svarade vet inte 
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3 svarade att 
vindkraftverk skall inte 
byggas i kommunen 
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 Kemiönsaaressa pitää tässä asiassa edetä minimihaittatavoitteella. 
Mantereella ei ole menetettävänä samoja arvoja kuin saaristokunnassa 
jossa suurin osa yksityisyrittäjistäkin saa elantonsa vahvasta 
turismista ja kesämökkiläisistä. Maisemaamme ei pidä myydä eikä 
vuokrata liian halvalla. 

 Mistään ei tunnu saavan yksinkertaista oikeaksi todennettua faktaa - 
mitkä oikeasti ovat verotulot (monenlaisia arvauksia on esitetty), mitkä 
ovat esim. kiistattomat käytännön mittaustulokset vastaavien Olhavan 
voimaloiden tuottamasta melusta ja inframelusta. 

 Man kan läsa sig till det mesta, men de ekonomiska följderna har man 
talat ganska litet om och någon fri diskussion mellan beslutsfattarna har 
inte ordnats. Här kunde ha varit flera alternativ, inte bara ja/nej utan 
också nästan tillräckligt . Jag tycker att det räcker med att vi bygger ut ett 
(1) område, så att de som njuter av att se vindkraftverk får se dem och de 
som anser att de är fula kan titta åt ett annat håll. 

 Ingen kan i det här skedet säga exakt hur mycket fastighetsskatt 
vindkraften inbringar. Torde dock vara betydande. Sysselsättande 
effekten är beroende av aktiviteten hos öns företagare. 

 Information kan ingen klaga på att inte skulle ha delats ut. 
 35 db avstånd till bostäder. Andra negativa följder: Diskussionsklimatet i 

kommunen 











 12 vastasi en tiedä 



 12 vastasi en tiedä 



 11 vastasi en tiedä 



3  vastasi ettei 
kuntaan tulisi 
rakentaa lainkaan 
tuulivoimaloita 



3  vastasi ettei kuntaan 
tulisi rakentaa lainkaan 
tuulivoimaloita 
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