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Uutiset ja tapahtumat

Tuulivoimakriittinen seminaari
lauantaina Areenassa
MARI WAALI

Pelastetaan Suomen Luonto ry:n
mukaan vihreällä siirtymällä ei voi perustella maaseudun ja luonnon tuhoamista eikä toisen omaisuuden
varjolla tapahtuvaa liiketoimintaa.
Mari Waali

T

ulevana lauantaina
7.5. Viitasaari Areenalla järjestetään
laaja seminaari ja
keskustelupaneeli tuulivoimasta. Tapahtuman järjestää syksyllä 2021 perustettu
Pelastetaan Suomen Luonto
ry. Yhdistyksen tavoitteena
on suojella Suomen luontoa
ja erityisesti sen monimuotoisuutta.
– Juuri nyt tärkein projektimme on pitää huolta, että tuulivoimateollisuusalueita rakennetaan Suomeen
vastuullisesti, huomioiden
päätöksenteossa kuntalaisten mielipiteitä ja luontoa tuhoamatta. Pelkäämme, ettei
näin ole tällä hetkellä tapahtumassa, kerrotaan yhdistyksen kotisivuilla.

”

Surkeinta
on, ettei
kukaan
tiedä, milloin
takapihalle
rysähtää
tuulimylly.
Asukkaat
ovat pahimmillaan löysässä hirressä vuosikausia.
Upi Vartiainen
Yhdistyksen primus motor,
viitasaarelainen Upi Vartiainen korostaa, että seminaarissa on tarjolla kokonaisvaltaista tietoa tuulivoimarakentamisen vaikutuksista luontoon, maisemiin,

terveyteen ja omaisuuden
suojaan, Suomen talouteen
ja huoltovarmuuteen, energiapäästöihin, matkailuun ja
kulttuuriin.
– Tuulisähkö viedään rajojemme ulkopuolelle, emme tarvitse sitä Suomessa,
Vartiainen muistuttaa.
Tällä hetkellä tuulivoimaa
edistetään voimakkaasti
sekä valtiovallan että Keski-Suomen maakunnan toimesta. Päättäjien tavoitteena
on sähkön huoltovarmuus,
puhtaus ja Venäjästä riippumattomuus. Kuntapäättäjät puolestaan asettavat
paljon painoarvoa tuulivoiman tuottamalle kiinteistöverotuotolle ja mahdollisille
vuokratuotoille.
Pelkästään Keski-Suomeen suunnitellaan noin
650–850 voimalan rakentamista lähivuosikymmeninä. Suomi on kuitenkin
jo lähes omavarainen puhtaan sähkön suhteen, joten
Keski-Suomen maaseudun ja
luonnon valjastaminen pääosin ulkomaalaistaustaisten
tuulivoimayhtiöiden liiketoiminnan alustaksi ja teollisuusalueiksi vaatii syvempää eettistä ja taloudellista
pohdintaa. Olkiluoto 3 on rakennettu jo valmiiksi ja on
piakkoin täystuotannossa.
Kannonkosken 5400 hehtaarin tuulivoimateollisuusalue
on itsessään valtava. Yksistään maiseman muutos on
dramaattinen. Voimalat puolestaan tarvitsevat valtavat
perustukset ja noin 1,5 hehtaaria pinta-alaa jokaista voimalaa kohti. Tämä yhdessä
tiheän huoltotieverkon kanssa aiheuttaa pysyvää metsäkatoa ja haittaa luonnolle.
Esimerkiksi Saarijärven
halkaiseva 50 kilometrin sähkön siirtolinja vaikuttaa noin
300 maanomistajan metsämaan käyttöön ja omaisuuden suojaan, sillä maa tarvittaville siirtolinjoille pakkolunastetaan hyvin pienellä
korvauksella. Kokemuksen ja
tutkimuksen mukaan voimalat myös vähentävät alueen
viihtyisyyttä ja vetovoimai-

suutta, laskien asuinkiinteistöjen arvoa useiden kilometrien etäisyydellä voimaloista.
Vartiainen kysyy, miltä sinusta tuntuisi, jos asuintalosi muuttuisi arvottomaksi?
Suomessa laki ei estä voimaloiden rakentamista hyvin lähelle asutusta ja ilman
vaikutusalueen asukkaiden
suostumusta. Lähellä sijaitsevat voimalat tuottavat häiritsevää melua, joka pahimmillaan vaikuttaa kiinteistön
asuinkelpoisuuteen. Melun
on todettu vaikuttavan negatiivisesti terveyteen, erityisesti unen pituuteen ja
laatuun.
– Kuinka näin voidaan
toimia? Euroopassa siirtolinjojen alle jäävä maa korvataan, jopa kiinteistön arvon lasku on useassa maassa korvattava. Suomessa ei.
Vaikka Viitasaarella on tehty
valtuustotason päätös siitä,
että kaikki tuulivoimarakentamiseen liittyvät kaavoitukset keskeytetään, on vuoden
2040 maakuntakaavassa Viitasaarelle piirretty tuulivoimaloita.
– Päättäjien pitäisi hyvissä ajoin ottaa asiasta monipuolisesti selvää. Ylipäätään

kuntapäättäjien tulisi peilata
tuulivoiman tuottamia riskejä ja aiemmin toteutunutta
kiinteistöverotuottoa, valtionosuuksien muutosta,
muuttotappiota, asukkaiden
hyvinvointia ja kiinteistön
arvon laskua vasten. Päätöksiä ei pitäisi tehdä yksipuolisesti tuulivoimalobbareiden
tiedon varassa. Kuntalaisten
tulee vaatia ja saada julkisia
taloudellisia laskelmia. Surkeinta on, ettei kukaan tiedä,
milloin takapihalle rysähtää
tuulimylly. Asukkaat ovat pahimmillaan löysässä hirressä
vuosikausia.
Lauantain seminaarissa kuullaan seitsemän puheenvuoroa alan johtavilta
asiantuntijoilta. Filosofian
tohtori Eija-Riitta Korhola aloittaa aiheella Tuulivoima - ideologisen sähkön
kustannusanalyysi. MTK:n
kenttäpäällikkö Pauli Rintala puhuu tuulivoimatuotantoon liittyvistä maanvuokrasopimuksista ja siirtolinjojen
pakkolunastuksista. Professori emeritus Kimmo Suomi pohtii tuulivoiman terveysvaikutuksia ja Hannu
Nykänen, diplomi-insinööri,
eläkkeellä oleva VTT:n johtava tutkija, kertoo tuulivoi-

mamelun melusääntelystä,
sääntelyn puutteista ja melun haittavaikutuksista.
Pelastetaan Suomen
luonto ry:n puheenjohtaja
Upi Vartiainen paneutuu
puheenvuorossaan tuulivoimalan rakentamisen- ja
käytönaikaisiin ympäristötaselaskelmiin, jätelakien
tulkintaan ja kierrätykseen. Tuulivoiman Kansalaisyhdistyksen hallituksen
jäsenen Riitta Lindgrenin
aiheena ovat tuulivoimarakentamista koskevat lakimuutokset ja lain muutostarpeet. Viimeisenä ääneen
pääsee Pro Vuorijärvet ry:n
puheenjohtaja Margareta
Haverinen-Brandt. Haverinen-Brandt antaa ajankohtaista infoa tuuliteollisuusrakentamisesta ja kertoo
omakohtaisia tuntemuksia
päätöksentekokulttuurista.
Seminaarin ja keskustelupaneelin juontajana toimii
Marko Maunuksela.
Seminaaria voi seurata
myös etänä.
Tuulivoimapäivä päätetään konsertin ja tanssin
merkeissä. Illan esiintyjinä
ovat tangokuninkaat Marko
ja Jukka & Jackpot.
Tapahtumiin on ilmainen
sisäänpääsy.

Upi Vartiainen haluaa, että tuulivoimaa rakennetaan
Suomeen vastuullisesti, ihmistä kuunnellen ja luontoa tuhoamatta. Ajatusta
hän julistaa myös
tuulivoimaperäkärryllään.

Pelastetaan
Suomen luonto ry
Perustettu vuonna
2021.
ȣ Yhdistyksen tavoitteena on suojella Suomen
luontoa ja erityisesti sen
monimuotoisuutta.
ȣ Puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistys toimii yhteistyössä
maanomistajien, yritysten sekä muiden tahojen
kanssa.
ȣ

– Paikalle ovat kaikki
tervetulleita, niin tavalliset
kuntalaiset kuin päättäjätkin. Lauantaina valtavaa ja
monimutkaista asiaa inhimillistetään. Tuulivoimarakentaminen tulee koskettamaan meitä kaikkia ennemmin tai myöhemmin, Vartiainen muistuttaa.

