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Tuulivoimakriittinen seminaari 
lauantaina Areenassa

Mari Waali

Tulevana lauantaina 
7.5. Viitasaari Aree-
nalla järjestetään 
laaja seminaari ja 

keskustelupaneeli tuulivoi-
masta. Tapahtuman järjes-
tää syksyllä 2021 perustettu 
Pelastetaan Suomen Luonto 
ry. Yhdistyksen tavoitteena 
on suojella Suomen luontoa 
ja erityisesti sen monimuo-
toisuutta.

– Juuri nyt tärkein projek-
timme on pitää huolta, et-
tä tuulivoimateollisuusalu-
eita rakennetaan Suomeen 
vastuullisesti, huomioiden 
päätöksenteossa kuntalais-
ten mielipiteitä ja luontoa tu-
hoamatta. Pelkäämme, ettei 
näin ole tällä hetkellä tapah-
tumassa, kerrotaan yhdistyk-
sen kotisivuilla.

Yhdistyksen primus motor, 
viitasaarelainen Upi Varti-
ainen korostaa, että semi-
naarissa on tarjolla koko-
naisvaltaista tietoa tuulivoi-
marakentamisen vaikutuk-
sista luontoon, maisemiin, 

terveyteen ja omaisuuden 
suojaan, Suomen talouteen 
ja huoltovarmuuteen, ener-
giapäästöihin, matkailuun ja 
kulttuuriin.

– Tuulisähkö viedään ra-
jojemme ulkopuolelle, em-
me tarvitse sitä Suomessa, 
Vartiainen muistuttaa.

 
Tällä hetkellä tuulivoimaa 
edistetään voimakkaasti 
sekä valtiovallan että Kes-
ki-Suomen maakunnan toi-
mesta. Päättäjien tavoitteena 
on sähkön huoltovarmuus, 
puhtaus ja Venäjästä riip-
pumattomuus. Kuntapäät-
täjät puolestaan asettavat 
paljon painoarvoa tuulivoi-
man tuottamalle kiinteistö-
verotuotolle ja mahdollisille 
vuokratuotoille. 

Pelkästään Keski-Suo-
meen suunnitellaan noin 
650–850 voimalan raken-
tamista lähivuosikymme-
ninä. Suomi on kuitenkin 
jo lähes omavarainen puh-
taan sähkön suhteen, joten 
Keski-Suomen maaseudun ja 
luonnon valjastaminen pää-
osin ulkomaalaistaustaisten 
tuulivoimayhtiöiden liike-
toiminnan alustaksi ja teol-
lisuusalueiksi vaatii syvem-
pää eettistä ja taloudellista 
pohdintaa. Olkiluoto 3 on ra-
kennettu jo valmiiksi ja on 
piakkoin täystuotannossa.

Kannonkosken 5400 hehtaa-
rin tuulivoimateollisuusalue 
on itsessään valtava. Yksis-
tään maiseman muutos on 
dramaattinen. Voimalat puo-
lestaan tarvitsevat valtavat 
perustukset ja noin 1,5 heh-
taaria pinta-alaa jokaista voi-
malaa kohti. Tämä yhdessä 
tiheän huoltotieverkon kans-
sa aiheuttaa pysyvää metsä-
katoa ja haittaa luonnolle. 

Esimerkiksi Saarijärven 
halkaiseva 50 kilometrin säh-
kön siirtolinja vaikuttaa noin 
300 maanomistajan metsä-
maan käyttöön ja omaisuu-
den suojaan, sillä maa tar-
vittaville siirtolinjoille pak-
kolunastetaan hyvin pienellä 
korvauksella. Kokemuksen ja 
tutkimuksen mukaan voima-
lat myös vähentävät alueen 
viihtyisyyttä ja vetovoimai-

suutta, laskien asuinkiinteis-
töjen arvoa useiden kilomet-
rien etäisyydellä voimaloista. 

Vartiainen kysyy, miltä si-
nusta tuntuisi, jos asuinta-
losi muuttuisi arvottomaksi?

Suomessa laki ei estä voi-
maloiden rakentamista hy-
vin lähelle asutusta ja ilman 
vaikutusalueen asukkaiden 
suostumusta. Lähellä sijait-
sevat voimalat tuottavat häi-
ritsevää melua, joka pahim-
millaan vaikuttaa kiinteistön 
asuinkelpoisuuteen. Melun 
on todettu vaikuttavan ne-
gatiivisesti terveyteen, eri-
tyisesti unen pituuteen ja 
laatuun. 

–  Kuinka näin voidaan 
toimia? Euroopassa siirto-
linjojen alle jäävä maa kor-
vataan, jopa kiinteistön ar-
von lasku on useassa maas-
sa korvattava. Suomessa ei.

Vaikka Viitasaarella on tehty 
valtuustotason päätös siitä, 
että kaikki tuulivoimaraken-
tamiseen liittyvät kaavoituk-
set keskeytetään, on vuoden 
2040 maakuntakaavassa Vii-
tasaarelle piirretty tuulivoi-
maloita.

– Päättäjien pitäisi hyvis-
sä ajoin ottaa asiasta moni-
puolisesti selvää. Ylipäätään 

kuntapäättäjien tulisi peilata 
tuulivoiman tuottamia riske-
jä ja aiemmin toteutunutta 
kiinteistöverotuottoa, val-
tionosuuksien muutosta, 
muuttotappiota, asukkaiden 
hyvinvointia ja kiinteistön 
arvon laskua vasten. Päätök-
siä ei pitäisi tehdä yksipuoli-
sesti tuulivoimalobbareiden 
tiedon varassa. Kuntalaisten 
tulee vaatia ja saada julkisia 
taloudellisia laskelmia. Sur-
keinta on, ettei kukaan tiedä, 
milloin takapihalle rysähtää 
tuulimylly. Asukkaat ovat pa-
himmillaan löysässä hirressä 
vuosikausia. 

 
Lauantain seminaaris-

sa kuullaan seitsemän pu-
heenvuoroa alan johtavilta 
asiantuntijoilta. Filosofian 
tohtori Eija-Riitta Korho-
la aloittaa aiheella Tuuli-
voima - ideologisen sähkön 
kustannusanalyysi. MTK:n 
kenttäpäällikkö Pauli Rinta-
la puhuu tuulivoimatuotan-
toon liittyvistä maanvuokra-
sopimuksista ja siirtolinjojen 
pakkolunastuksista. Profes-
sori emeritus Kimmo Suo-
mi pohtii tuulivoiman ter-
veysvaikutuksia  ja Hannu 
Nykänen, diplomi-insinööri, 
eläkkeellä oleva VTT:n joh-
tava tutkija, kertoo tuulivoi-

mamelun melusääntelystä, 
sääntelyn puutteista ja me-
lun haittavaikutuksista.

Pelastetaan Suomen 
luonto ry:n puheenjohtaja 
Upi Vartiainen paneutuu 
puheenvuorossaan tuuli-
voimalan rakentamisen- ja 
käytönaikaisiin ympäristö-
taselaskelmiin, jätelakien 
tulkintaan ja kierrätyk-
seen. Tuulivoiman Kansa-
laisyhdistyksen hallituksen 
jäsenen Riitta Lindgrenin 
aiheena ovat tuulivoimara-
kentamista koskevat laki-
muutokset ja lain muutos-
tarpeet. Viimeisenä ääneen 
pääsee Pro Vuorijärvet ry:n 
puheenjohtaja Margareta 
Haverinen-Brandt. Haveri-
nen-Brandt antaa ajankoh-
taista infoa tuuliteollisuus-
rakentamisesta ja kertoo 
omakohtaisia tuntemuksia 
päätöksentekokulttuurista.

Seminaarin ja keskuste-
lupaneelin juontajana toimii 
Marko Maunuksela.

Seminaaria voi seurata 
myös etänä.

Tuulivoimapäivä pääte-
tään konsertin ja tanssin 
merkeissä. Illan esiintyjinä 
ovat tangokuninkaat Marko 
ja Jukka & Jackpot.

Tapahtumiin on ilmainen 
sisäänpääsy.

– Paikalle ovat kaikki 
tervetulleita, niin tavalliset 
kuntalaiset kuin päättäjät-
kin. Lauantaina valtavaa ja 
monimutkaista asiaa inhi-
millistetään. Tuulivoimara-
kentaminen tulee kosketta-
maan meitä kaikkia ennem-
min tai myöhemmin, Varti-
ainen muistuttaa. 

Pelastetaan Suomen Luonto ry:n 
mukaan vihreällä siirtymällä ei voi pe-
rustella maaseudun ja luonnon tu-
hoamista eikä toisen omaisuuden 
varjolla tapahtuvaa liiketoimintaa.

 ”
Surkeinta 
on, ettei 
kukaan 
tiedä, milloin 
takapihalle 
rysähtää 
tuulimylly. 
Asukkaat 
ovat pahim-
millaan löy-
sässä hir-
ressä vuosi-
kausia.
Upi Vartiainen

Upi Vartiainen ha-
luaa, että tuulivoi-
maa rakennetaan 
Suomeen vastuulli-
sesti, ihmistä kuun-
nellen ja luontoa tu-
hoamatta. Ajatusta 
hän julistaa myös 
tuulivoimaperäkär-
ryllään.
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Pelastetaan 
Suomen luonto ry
ȣ Perustettu vuonna 
2021.
ȣ Yhdistyksen tavoittee-
na on suojella Suomen 
luontoa ja erityisesti sen 
monimuotoisuutta.
ȣ Puoluepoliittisesti si-
toutumaton yhdistys. Yh-
distys toimii yhteistyössä 
maanomistajien, yritys-
ten sekä muiden tahojen 
kanssa.
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