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LAUSUNTO

LAUSUNTO TUULIVOIMAPUISTON TEEMAYLEISKAAVASTA

Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys ry:ltä (LHLSY) on pyydetty lausuntoa
tuulivoimapuiston teemayleiskaavaan. Yhdistys lähettää lausunnon samansanaisena sekä
Humppilan että Urjalan kunnille.

1) LAUSUNNON KOHDE. Lausuntopyyntö koskee tuulivoimaosayleiskaavaehdotusta.
2) TUULIVOIMAN RAKENTAMINEN. Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry. on
Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n kanssa samaa mieltä siitä, että tuulivoiman rakentamista
pitää Suomessa lisätä. Tästä huolimatta yhdistys ei kannata ko. tuulivoimapuiston
rakentamista (ks. kohdat 3 ja 4).
3) MAISEMAVAIKUTUKSET. Tuulivoimapuistolla tulee olemaan suuret
maisemavaikutukset. LHLSY:n mielestä tuulivoimapuistot pitää pääsääntöisesti sijoittaa
rakennetun ympäristön lähelle. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin olevan vallalla suuntaus
siihen, että tuulivoimapuistoja suunnitellaan syrjäseuduille, joilla usein on merkittäviä
luonnonarvoja. Näin on myös Humppilan-Urjalan tuulivoimaosayleiskaavan alueella.

4) TUULIMYLLYJEN JA RAKENNETTAVAN INFRASTRUKTUURIN MERKITYS
LUONTOARVOILLE
Suojelualueet, metsäalueet & suoalueet
LHLSY huomauttaa, että tuulivoimapuiston välittömässä läheisyydessä on erittäin arvokas
suojelualue, ja puisto sijaitsee osittain hyvin erämaisen, laajan ja yhtenäisen metsän
alueella. Yhdistys on huolissaan puiston tiestön ja tuulivoimaloiden haitallisista
vaikutuksista alueen luontoon. Yhdistys on tyytymätön siihen, että tuulivoimapuisto on
suunniteltu yhtenäiselle rakentamattomalle metsäalueelle.
Yhdistys toteaa, että tuulivoimapuiston tiestö rikkoo yhtenäistä metsäaluetta. Yhdistys
vaatii, että tiestö rakennetaan luontoa säästäen (mm. rakentamisen ajoittaminen).
Yhdistys vaatii, että suojelualueen ja sen puskurialueen sekä yhtenäisen metsäluonnon
arvojen turvaamiseksi tuulivoimala nro 17 siirretään lounaaseen. Yhdistys on tyytyväinen,
että Sammakkolammin lähellä oleva voimala on poistettu kaavaehdotuksesta.

Potkurivaikutukset
LHLSY:n mielestä arviointi tuulimyllyjen potkurivaikutusten osalta on tehty puutteellisesti,
eikä LHSLY:n mielestä potkurien vaikutuksia eliöstöön ei voida ennustaa tarkoin. Tästä
syystä yhdistyksen mielestä teemayleiskaavaa tehtäessä ja rakentamislupia myöntäessä
pitäisi huomioida seuraavat asiat:
a) Tuulivoimaloiden käyttöä voidaan tarpeen tullen rajoittaa luontoarvojen
vaarantumisen takia. Yhdistys ei näe tuulivoimapuistoja ohimuuttavan linnustolle
sellaisena suurena uhkana, jota vastaan ei voitaisi reagoida (esimerkiksi myllyjen
pysäyttäminen kurkien massamuuttopäivänä). Yhdistys vaatii, että voimalaitosyhtiö
velvoitetaan seuraamaan lintujen muuttoa ja pysäyttämään potkurit huomattavan
lintumuuton suuntautuessa tuulivoimapuiston läheisyydestä.
b) Jotta potkurien vaikutuksista eliöihin saataisiin riittävästi tietoa, voimalaitosyhtiö
pitäisi velvoittaa kartoittamaan potkureihin kuolleiden selkärankaisten eläinten
määrät.

5) TURVALLISUUS, YMPÄRISTÖN LAATU

Yhdistys korostaa tuulimyllyjen turvallisuusseikkojen ja ympäristövaikutusten (melu,
maisema) huolellista selvittämistä tuulivoimaloiden vaikutusalueiden osalta (maankäyttöja rakennuslaki, 9 §). Yhdistys kehottaa vielä kerran varmistamaan melumallien arvot
siten, että voimakkaan alailmakehän inversiotilainteiden vaikutukset melun siirtymiseen
huomioidaan.
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