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HUOMAUTUS  KASKISTEN  KAUPUNGIN  TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN, 
KAAVALUONNOKSESTA 7.3.2013

Jaktföreningen  Silva  rf.  ei  vastusta  uusiutuvan  energian  tuotantoa,  mutta  katsoo,  että 
tuulivoimaosayleiskaavan  luonnoksessa  ei  ole  otettu  riittävästi  huomioon  ympäristönäkökohtia. 
Hankkeella on muitakin huomattavia kielteisiä vaikutuksia.  Jaktföreningen Silva rf.  on kuitenkin 
erityisen  huolestunut  hankkeen  vaikutuksista  ympäristöön,  luontoon  ja  virkistysalueisiin. 
Jaktföreningen Silva rf. huomauttaa vain näistä epäkohdista.

Vuonna  2005  Biologi  ja  FM  Ingvar  Fagerholm  on  laatinut  luonto-  ja  maisemaselvityksen 
Kaskisissa. Selvitys laadittiin Kaskinen 2030 yleiskaavan valmistelun yhteydessä. Selvityksessä 
suositellaan Dicksholmenin / Härtsholmenin säilyttämistä kokonaan rakentamattomana.
Enviro Oy:n tuulivoimaosayleiskaava varten tehdyssä luontoselvityksessä v. 2012 todetaan että 
Dicksholmenin pohjoisin kärki ja Härtsholmenin eteläosa tulisi säilyttää luonnontilaisena.
Härtsholmenin  luontotyyppi  on  Enviro  Oy:n  selvityksessä  arvioitu  erittäin  uhanalaiseksi 
luontotyypiksi. 
Jo  näiden  selvitysten  perusteella  tulee  koko  Dicksholmen  ja  Härtsholmen  poistaa 
tuulivoimaosayleiskaavasta.

Kaskisten  saaren  puolelle  suunnitellut  kolme  tuulivoimalaa  on  sijoitettu  kaavaluonnoksessa 
retkeily-  ja  ulkoilualueelle  sekä  suojaviheralueille.  Tuulivoimalat  tulee  sijoittaa  teollisuusalueille. 
Teollisuusalueeksi  kaavoitettua  aluetta  Kaskisissa  on  runsaasti,  rakentamatonta  retkeily-  ja 
ulkoilualuetta  ei  jäljellä  enää  juurikaan.  Suojaviheralueet  menettävät  merkityksensä,  jos  niille 
rakennetaan mittakaavaltaan suuria tuulivoimaloita. 
 
Bockholmin tien varteen kaavaluonnoksessa esitetty tuulivoimala, alkuperäisessä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa  nimetty  tuulivoimalaksi  T2,  sijoitus  on  luontoarvojen  ja  yleiskaavan 
vastainen. Voimala sijoittuisi tuulivoimaosayleiskaavassa Bockholmin tien ja Bränskogenin lahden 
väliin. Bränskogenin lahti on yleiskaavassa merkitty merkinnällä W/s eli vesialue, jossa ympäristö 
säilytetään. Tuulivoimalan rakentaminen tien ja vesirajan väliin vaikuttaisi kalojen kutualueeseen ja 
useiden  vesilintulajien  lisääntymisalueeseen.  Tuulivoimala  T2  tulee  poistaa 
tuulivoimaosayleiskaavasta kokonaan kohtuuttomasti luontoarvoja tuhoavana.
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Kaskinen sijoittuu monen lintulajin päämuuttoreitille ja on myös muuton aikainen levähdyspaikka. 
Useat  lajit  pesivät  Kaskisissa ja  Kaskinen  on myös  monen lajin  ravinnonhankinta-aluetta  mm. 
merikotka. Enviro Oy:n luontoselvityksen 2012 mukaan alueen kautta muuttavat mm. merihanhi n. 
4200 yksilöä, metsähanhi n. 2400 yksilöä, joutsen n.1300 yksilöä ja merikotka n. 250 yksilöä.
Tässä  on  vain  muutamia  esimerkkejä.  Alue  on  usean  lajin  päämuuttoreitin  varrella,  joten 
linnustoselvitys vaatii  koko vuoden seurannan. Nyt  kaavaluonnokseen tehdyt  linnustoselvitykset 
pohjautuvat selvityksiin, joita tehty lähialueiden tuulivoimahankkeiden yhteydessä. Linnustoselvitys 
tulee tehdä koko vuoden kestävän seurannan perusteella Kaskisissa. 
Kaavaluonnoksen  liitteessä  6,  Muistio  viranomaisneuvottelusta  19.10.2012  on  ELY-keskuksen 
taholta  todettu  että  ilmeisesti  merikotkan  pesä  noin  1  km  etäisyydellä  hankkeen  lähimmästä 
alustavasta tuulivoimalan paikasta.

Tuulivoimaosayleiskaavasta tulee suorittaa ympäristövaikutusten arviointi, YVA. Hankkeen koko, 6 
tuulivoimalaa ei  sitä kokonsa puolesta edellytä,  mutta sijoittuminen rajalliseen saaristoluontoon, 
jopa uhanalaiseen luontotyyppiin ja usean lintulajin päämuuttoreitille ja pesintäalueille, edellyttää 
sitä.
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