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eikä vieläkään tuulivoimaa..
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Tuuli se muruset vei!

ILKKA AHMAVAARA:

Pysyvä lumipeite mätkähti maahan jo joulukuun alus
sa, postikorttimaisemia on piisannut, eikä loppua näy.
Maaliskuusta näyttäisi leudon helmikuun jälkeen tule
van kylmä. Mutta kyllä kevät tulee ja lumet sulaa var
maankin ajallaan, sillä maapallo kääntää taas akseli
kumaansa aurinkoon siten, että kylvemme päivisin vii
mein valossa. Alkaa olla niitä viimeisiä aikoja jolloin
ensi talven polttopuita kannattaa kaataa kuivumaan,
sillä pian alkaa mahla nousta ja Vappu mennä pää
hän.

Itäinen Hamina ja läntinen Virolahti on ihmisten elämi
sen kannalta samaa aluetta, vaan eipä viranomaisten ja
aluehallinnon kannalta. Kunnan raja kulkee välissä. Itäi
nen Hamina senkun kuihtuu ja läntinen Virolahti senkun
vetristyy. Haminan kaupunki ja Virolahden kunta eivät ole
kauheen hyviä kavereita.

Nyt kun Haminan itäpuolen ainoa koulu Vilnie
mellä on homeessa, pohtiikin moni Vilniemeen muutta
nut lapsiperhe talonsa myymistä ja muuttamista Klami
laan, läntiseen Virolahteen, sillä siellä palvelut pelaa ja
koulu kukoistaa. Näyttää siltä, että jonain päivänä Klami
la on Haminaa suurempi kasvukeskus.

Rajakylillä on paljon muitakin kuntarajat ylittäviä yhteisiä
asioita koulun lisäksi, yksi viimeaikoina puhututtanut on
energiateollisuusalueen sijoittaminen rajamaastoon, noi
den elämää suurempien ropellien pystyttäminen. Varsin
kin Mäntlahdessa tuulivoimapuisto kohtaa ankaraa vas
tustusta, sillä härvelit tulevat kovin lähelle vakinaista asu
tusta, mutta myös osaaikaasuntoja.

Oma mielenkiintoinen näkökulma asiaan on se
kin, että tuulivoimaloiden myötä saataisiin uudelta seis
katieltä liittymä ja uusi vauhdikas tie rajakylien alueelle.
Kasvavalle Klamilalle se olisi tietysti etu. Kuihtuvalle ja
mökkielämään syventyvälle Mäntlahdelle ei ehkä mi
kään innostuksen aihe.

Haminan Energia on tiettävästi jo maksanut noin
sen tuhannen euron ennakkomaksut tonttinsa
varaamisesta ennakkosopimuksen tehneille maanomis
tajille niin Klamilan kuin Mäntlahdenkin puolella.

Energiamaakuntakaava on hyväksytty tuulipuisto
linjauksineen, mutta tornien etäisyys täys tai osiaaika
asutukseen saattaa muuttaa linjauksia, liikutaan haita
rissa 500 metriä  3 kilometriä. Päätöstä on odotettu jo
vuoden päivät.

Tässä numerossa on muutamia painavia puhee
vuoroja tuulivoimasta, keskustelu varmasti jatkuu touko
kuun numerossa, ennen kuin on myöhäistä pukista.

Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa, että Rannantaikaa
lehti on julkaissut ja julkaisee kaikki julkaistavaksi lähe
tetyt kirjoitukset ja muut aineistot, eikä tilanpuute ole on
gelma: voimme aina kasvattaa sivumäärää. Toukokuun
numeron jälkeen tulee tosin vuoden paussi, eli seuraava
numero ilmestyy sitten vasta vuoden 2014 toukokuussa.
Välistä jää siis kolme numeroa.

Tauon aikana pyrimme saattamaan julkisuuteen
rästiin jääneitä kirjoja, sekä keräämään myös rahaa ke
sällä 2014 järjestettäviä Kylä Maailmassa festivaaleja
varten, jos mahdollista.

Mäntlahden ja Pyötsaaren alueitten osayleiskaava on
valmistumassa asukaskäsittelyyn ensi kesäksi. Siihen ei
ole suunniteltu tuulivoimapuistoa (sehän on jo hyväksy
tyssä energiamaakuntakaavassa), mutta sen sijaan ui
maranta Mäntlahteen olisi tarjolla, ja varmasti muitakin
alueen väestöä liikuttavia ratkaisuja. Toivottavasti asuk
kaiden kuuleminen järjestetään, Mäntlahden Toivola olisi
hyvä paikka tilaisuudelle. Osayleiskaavan olisi määrä
valmistua vuonna 2014.

Klamilan Olutsilta ei hyydy talven pakkasiin tai kiehu ke
sän helteissä, vaan kultturellisia tilaisuuksia järjestetään
vuodenajasta riippumatta ja väkeä riittää, kuten myös
Huurteisissa Uimareissa, joiden kesä tosin menee sam
mutetuin lyhdyin, kenties olutsillassa istuen, aineksia
seuraavan talven avannon palavaan tähtikirkkauteen
keräten. Ja Mäntlahdessa harjoitellaan vaivihkaa kesä
kyläteatterin ensiiltaa...

Olenkohan muistanut kaikki ne teemat, joita tämä
numeromme sisältää ja myös ne, joitka jäivät sen ulko
puolelle? En todellakaan. Asiasta saa paremmin selvän
lukemalla koko lehden. Ainiin:

KANSIKUVASTA
Klamilan hieno hyppyrimäki kannattaisi kunnostaa, runkorakenteet
on kunnossa yhä pultteineen, rappuset ym. lankkurakenteet vain tar
vitsisivat uusimista. Jo kulttuurihistoriallisena muistomerkkinä olisi se
myös turistivetonaula, näyttävänä näkötornina. Näitä puisia hyppyri
mäkiä ei montaa enää Suomessa ole.

Rahoitusta saisi varmaan moneltakin eri taholta, Museovi
rastolta ja sitten erilaisista EU rahoituslähteistä. Kannattais ottaa sel
vää.

Ei pidä tuhota korvaamatomia historiallisia rakennuksia, jos
niitä vielä jäljellä on! Tuulimyllytkin tulee takaisin tosi tylsän näköisinä
 melkein jokainen vanha tuulimylly Suomesta on purettu. Että jotain
vois säilyttääkin. Sitäpaitsi, jos lumitalvet taas pitenee, tulis Hailikisoil
lekin jälleen kysyntää.

Mäntlahdessa 8.3.2013 Ilkka Ahmavaara
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ILOISTA JUMPPAA
MÄNTLAHDESSA
Viime syyskuussa starttasi Mäntlahden Toivolassa jäl
leen uusi lukuvuosi Haminan Kansalaisopiston lihas
kuntojumppaa. Ryhmään saatiin 7 ilmottautunutta, jo
ten se saatiin pysymään toiminnassa, ja joka tiistai on
kin osallistumisprosentti ollut suuri pienestä osallistuja
määrästä huolimatta.

"Lihaskuntoa jokaiselle. Helpot alkulämmittelyosiot. Te
hokkaat koko kehon lihaskuntoliikkeet, jotka sovelletta
vissa jokaisen omaan kuntoon ja vointiin sopiviksi. Lo
puksi venyttely." luvattiin Kansalaisopiston esitteessä, ja
hyvin monipuolisesti vetäjä Ritva Takala onkin ryhmää
luotsannut. Syksyn ja talven mittaan olemme päässeet
rehkimään mm. keppijumpan, kuminauhojen, Gymstic
kin sekä kahvakuulan parissa  näistä jälkimmäinen tai
taa olla eniten ryhmän suosiossa. Tunteja siivittää myös

huumori, jolla rankimmistakin osioista selvitään ja kotiin
lähdetään aina väsyneinä, mutta kevyin mielin. Kevätlu
kukausi lähenee loppuaan, mutta toivottavasti syksyllä
päästään taas kohentamaan kuntoa  ja ehkä saataisiin
vielä muutama muukin joukkoon mukaan viihtymään.

Susanna Korpela

VALOKUVA: SUSANNA KORPELA



SANNA POELMAN:
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Kun nousimme tammikuussa Helsingissä koneeseen,
emme olleet oikein perehtyneet Thaimaan historiaan,
politiikkaan tai kieleen. Ajattelimme, että mennään
sinne tyhjin mielin, katsotaan mitä eteemme tulisi ja
opitaan matkan varrella kaikki tarvittava. Ja siitähän
tulikin aikamoinen reissu!

Matkamme ensimmäiset kaksi viikkoa viihdyimme Thai
maan eteläosassa, turistisessa saaristossa. Ao Nang, Phi
Phi, Lanta, Samui ja Taosaaret tuli kahlattu läpi ja en voi
muuta sanoa kuin WOW! Upea sininen meri, pitkät hiek
karannat, hottia ruokaa ja terävät drinksut, sekä tietenkin
skootterilla ajelua! Vuokrasimme moneksi päiväksi oman
skootterin (5e/24h!!) ja lähdimme kaksi päällä tutustu
maan saarien saloihin. Lämmin tuuli hiuksissamme lau
loimme: Ei mikään oooo niin ihanaaa, kun ajella ympäri
Lantaaaa!! samalla kun ylä ja alamäet vaan lisääntyivät
ja muuttuivat jyrkemmiksi. Skootterilla pääsimme tutustu
maan Lantan autioon kansallispuistoon ja pimeisiin luo
liin, Samuin norsupuistoon, vesiputouksiin ja Buddha
temppeleihin, sekä Taon salaisiin ja vaikeapääsyisiin

rantoihin ja näköalakohtiin. Taosaarella kokeilimme
myös snorklausta ja omalla vuokratulla paatilla pääsim
me kaikkein parhaimpiin paikkoihin ennen kuin muut
ryhmämatkalaivat saapuivat paikalle (näimme snorkla
tessa jopa pienen hain!). EteläThaimaa on kyllä upea
alue matkustaa! Yhteydet ovat hyvin organisoituja, hinnat
halpoja sekä valintojen rikkaus on luksusta. Kun ei ole
kiinni aikataulussa tai etukäteen sovitussa ohjelmassa,
voi todellakin tuntea itsensä vapaaksi matkailijaksi!

EteläThaimaasta jatkoimme matkamme kohti pohjoista.
Kulkuväline oli juna, joka oli aivan ihana kokemus!
Olimme yhteensä kaksi yötä junassa ja meille oli yöllä
omat sängyt, jotka muutettiin aamuN koittaessa muka
viksi tuoleiksi (VR voisi ottaa mallia tästä). Suuntana oli
Chiang Mai, historiallinen ja elävä kauppakeskus Poh
joisThaimaassa. Kaupunki itse meitä ei hirveästi sytyttä
nyt, joten päätimme lähteä toiminnalliselle päiväretkelle,
ja ohjelmassa oli mm. tylsä orkideafarmi, norsunajelua
ja villiä koskenlaskua. Kuulimme monilta matkailijoilta,
että kannattaa mennä Painimiseen pieneen vuoristo
hippikylään, joten pakkasimme reput ja suuntasimme
pikkubussilla Paihin. Tämä todellakin oli ihana paikka!
Vuokrasimme taas mopot ja lähdimme ajamaan pitkin
vuorten ympyröimää laaksoa, ja löysimme mm. kauniin
ja autioituneen kuumavesilähteen, korkeita vesiputouk
sia sekä sympaattisen ekofarmin. Paista jatkoimme
matkaa vielä Chiang Raihin ja siellä näin yhden hie
nommista rakennuksista ikinä, The White Temple (kuva).
The White Temple on vielä keskeneräinen Buddhalainen
temppeli ja kuvaa nykyaikaista länsimaalaista pahuutta
ja houkutuksia isoin maalauksin ja patsaineen. Vaikut

THAIMAA JA NELJÄ VIIKKOA
LOMAA!

Hanna ja Sanna ja Buddha, Koh Samui

Hanna ja Sanna ja ihanan iso karvainen kaveri, Koh Samui

VALOKUVAT:SANNA POELMAN
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tava! PohjoisThaimaa on kaunis alue, ja sen tiheä sa
demetsä, kaunis vuoristo ja tapahtumarikas historia an
tavat alueesta aidon ja lämpöisen tunteen.

Pohjoisesta lähdimme kohti KeskiThaimaata, ja tarkem
min sanottuna Pattayaan. En voi muuta sanoa, että YÖK,
mikä kamala paikka! Olimme kuulleet kaikenlaista tästä
kaupungista ja halusimme kokea sitä edes yhdeksi yök
si omin silmin, ja voin sanoa, että 4 tuntia riitti yllin kyllin.
Lähdimme Pattayan ”raikasta ilmaa ja puhtaat rannat”
pakoon lähellä olevaan saareen, Koh Larn:iin. Larn oli
mielenkiintoinen paikka, sillä siellä oli ainoastaan aa
sialaisia ja venäläisiä turisteja, kolme ranskalaista, ja
me. Kirjaimellisesti! Larnista matka jatkui kohti pääkau
punkia, Bangkokia, missä yövyimme matkamme viimei
set kaksi yötä. Vaikka oli aluksi negatiivinen kuva pää
kaupungista, voin sanoa, että yllätyin positiivisesti, vaikka
kuumuus kaduilla olikin tukahduttava. Kävimme muuta
missa temppeleissä ja sitten olikin jo aika pakata kamat
takaisin reppuun ja suunnata kohti Bangkokin lento
kenttää. Final destination: Suomi, Finland.

Minulla oli aivan upea reissu, ja olen hyvin onnellinen,
että sain ja pystyin lähtemään noinkin pitkäksi ajaksi
noin kauniiseen maahan. Ihmiset, älkää ottako paketti

matkoja, menkää omin päin reissaamaan! Silloin on va
paus lähteä ja tehdä miten haluaa, pääsee näkemään
myös paikkoja, missä ei ole turistirysää 24/7, ja tapaa
mielenkiintoisia matkailijoita, jotka antavat kullanarvoisia
vinkkejä.

Sanna Poelman

p.s. lähtekää reissuun!

The White Temple, Chiang Rai

Ao Nang, Krabi



TUULAMARIA AHONEN:

MONI LUULEE ITSEÄÄN MUUKALAISEKSI,
VAIKKA ON YMPÄRISTÖVAIKUTTAJA!

RANNANTAIKAA... Numero 1 2013 HELMIKUU Sivu nro 6

 Mitä se minulle kuuluu, millaisessa ympäristössä
elän ja liikun, moni ajattelee. Ja harmittelee maassa
olevia roskia. Jotkuthan niistä ovat vaarallisiakin. Joka
päiväinen kiukku on sydänterveydelle vaarallista.

”Muukalaisen” on hyvä tiedostaa, mikä hän oikeas
taan on. Nimittäin ympäristövaikuttaja, kuten kaikki
muutkin.

Miten käyttäytyy tiedostamaton ympäristövaikuttaja? Hän
heittelee roskansa huolettomasti luontoon, ulos auton ik
kunasta, metsään, järveen ja mereen.

Mihin sattuu. Kun roska on pois omista silmistä, se on
lakannut olemasta ja vaikuttamasta?

Tosiasiassa vaikuttaminen alkaa juuri siitä, kun roska on
heitetty maahan. Huolettomasti maahan heitetty lasipul
lo menee rikki. Eläin tai ihminen astuu rikottuun lasiin.
Tiedossa on koiran kohdalla kallis eläinlääkärikäynti, mi
hin omistajalla ei välttämättä olisi varaa. Koiran kipeä
tassuhaava kestää usein pari kuukautta, tänä aikana
omistajan on suihkutettava haavaa ja vaihdettava siteitä.

Jos koira on raskastekoinen, rikottu lasi tunkeutuu sy
vemmälle, ja tuloksena voi olla elinikäisiä vammoja. Ih
misen vammat voivat myös olla yllättävän pahoja.

 No mutta aika monet käyttävät nykyisin metallitölkkejä,
eihän noita haavoja nyt niin paljon satu, ajattelee vähät
televä ja kyynisyyttä suosiva Muukalainen.

Eläinlääkärit kertovat ompelevansa harva se päivä tas
suhaavoja, mutta siirrytäänpä ”viattomaan pieneen ”ros
kaan, jonka lähes jokainen tupakoiva viskaa suustaan,
taakseen katsomatta.

Jos äänestettäisiin vastenmielisintä roskaa, uskon, että
juuri tämä roska selviytyisi voittajafinaaliin. Jopa tupakoi
vat itse inhoavat tumppeja. Onhan tumppi maailman
yleisin roska, niitä on aivan joka puolella. Ne sisältävät
lukemattomia myrkyllisiä kemikaaleja, ja myrkyttävät
luontoa ja vesistöjä vielä maaduttuaankin.

Tiedostamaton ympäristövaikuttaja vaikuttaa ympäris
töön hyvinkin voimakkaasti, ilman että itse ymmärtää tä
tä ollenkaan?

OMA JÄRKI OMAAN HALTUUN

Suomi on kuitenkin täynnä tervejärkisiä ihmisiä, joilla on
kyky ajatella, ja tiedostaa asioiden merkityksiä ja vaiku
tuksia.

Sydämen ja omantunnon liike, Roska päivässä  liike
www.roskapaivassa.net kutsuu kaikkia mukaan. Nuorin
on aloittanut 2vuotiaana, vanhin 92vuotiaana. Suo
messa on myös useita roskia kerääviä koiria.

Mitä vähemmän roskaa on, sitä vähemmän sitä heite
tään. Roskaton ympäristö parantaa alueen turvallisuutta,
rikollisuus vähenee, ihmiset uskaltavat tutkimusten mu
kaan paremmin jutella toistensa kanssa.

Monet suomalaiset suurlähettiläät eri puolilla maailmaa
ovat vastaanottaneet kutsun alkuvuodesta. ”Roska päi
vässä  liike on suomalainen teko. On puhtaasti fiksua
vastaanottaa Roskaliikkeen haaste”, sanoo presidentti
Niinistö.

Tervetuloa mukaan!

Jos haluat tukea Roskaliikkeen kouluvierailuja, voit tehdä
sen osoitteella Roska päivässä  liikkeen ystävät ry Nor
dea 125730536476

TuulaMaria Ahonen

Viisivuotias Kauhavalainen Wilhelmiina-koira on alkanut kerätä
roskia tänä talvena. Suomessa on useita roskia kerääviä koiria. Osa
on opetettu keräämään, osa on oivaltanut itse, että fiksut liittyvät
Roska päivässä-liikkeeseen, kuten presidenttimmekin toteaa.

VALOKUVA: ROSKALIIKE
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Kolmantena adventtina joulukuun 16. päivä saatiin
Mäntlahdessa jälleen kokea kuinka avuton ihminen
on luonnonvoimien edessä. Voimakas tuuli ja tuli ovat
pelottava yhdistelmä.

Iltauutiset olivat juuri alkamassa, kun Rantaituval
la, Simonmäentien päässä asuva Ilkka hämmästyi työ
huoneensa ikkunasta näkyvää näkyä. Koko Simonmäen
tausta oli yht'äkkiä tulimerenä. Muuta selitystä näylle ei
keksitty kuin, että Simonmäentie 2:ssa oli iso tulipalo. Kii
reesti otettiin yhteyttä hätäkeskukseen ja ilmoitettiin tuli
palosta. Hätäkeskuksen työntekijän kysymykseen oliko
ihmishenkiä vaarassa ei pystytty vastaamaan, sillä Ran
taituvalta ei kipinäsateen ja Simonmäentielle lyövien
liekkien vuoksi päästy kulkemaan palavan navetan ohi.
Ainoastaan pystyttiin kertomaan, että iso vanha navetta
oli todennäköisesti syttynyt räjähdyksen omaisesti ja pa
loi ilmiliekeissä. Vaarana oli, että tuli karkaisi viereisiin
rakennuksiin ja lopulta tulessa olisi koko Mäntlahden
kylän keskusta.

Hätäkeskukseen soiton jälkeen soitettiin Poelma
nin Lailalle ja pyydettiin käymään katsomassa, oliko Si
monmäentie 2:ssa asuva Tiilikan Heimo kotona ja huo
mannut tulipalon. Siinä vaiheessa ei ollut tietoa siitä, oli
ko myös Simonmäentien asuinrakennus tulessa vai
vainko navetta. Puhelujen jälkeen pukeuduttiin lämpi
mästi, sillä ulkona oli kova tuuli ja lumisade, ja lähdettiin
katsomaan, mistä oli kysymys.

Lähimmän naapurin Ainon talon kohdalla kauhis
tuttiin, kuinka valtaisa kipinäsade ja palavat kappaleet
lensivät suoraan hänen talonsa katolle ja seiniin. Arvel
tiin, että oli viisainta käydä katsomassa, oliko hän huo
mannut tulipalon. Tien kautta ei kipinöiden ja liekkien
takia päässyt kulkemaan, joten muuta vaihtoehtoa ei ol
lut kuin tarpoa polviin asti ulottuvan hangen kautta.

Aino ei ollut huomannut paloa ja säikähti oven
avatessaan, koska ei ensin tiennyt, mitä tapahtui. Hänel
le selvitettiin, että naapurin navetta on ilmiliekeissä ja
palokunta tulossa. Kipinäsade ja palavien kappaleiden
lentely Ainon talon päälle oli sen verran huolestuttavaa,
että hän päätti pukeutua ja lähteä ulos. Kylälle päin ei
kipinäsateen läpi uskaltanut lähteä, vaan mentiin yh
dessä Simonmäentielle seuraamaan paloa ja odotta
maan palokunnan tuloa.

Välillä palopaikalta kuului pamauksia ja liekit löi
vät reilusti yli Simonmäentien. Onneksi navetan kohdalla
tien toisella puolella olevat rakennukset olivat vähän
kauempana tiestä. Jos rakennukset olisivat olleet tiessä
kiinni, olisivat ne syttyneet tuleen. Ehkä sitä oli ajateltu
rakennusten paikkaa suunniteltaessa. Sitä ei tiedä, mut

ta nyt saatiin olla tyytyväisiä, että navetan kohdalla ra
kennukset olivat kauempana.

Palokunnan saapumiseen tuntui kuluvan ikuisuus,
vaikka se saapuikin paikalle useamman auton voimin
22 minuuttia hälytyksen tekemisestä. Joku kertoi myö
hemmin laskeneensa, että paloautoja oli kymmenkunta.
Palomiesten levittäessä letkuja, syttyi navetan vieressä
olevan vanhan tallin seinä tuleen. Palomies huomasi
sen ja sammutti palon alun hetkessä. Pian oli navattakin
sammutettu ja kyläläiset huokasivat helpotuksesta. Val
taisa kipinäsade ja palavien kappaleiden lentäminen
loppui eikä muita rakennuksia ollut syttynyt tuleen. Palo
kunta jäi vielä yöksi ja seuraavaksi päiväksi vahtimaan
kytevän navetan raunioita.

Palon syyksi on arveltu kuuman tuhkan huolima
ton käsittelyä. Kuuma tuhkaa ei oltu laitettu asianmukai
seen palamattomaan astiaan ja ulos jäähtymään. Si
monmäentie 2:n navetan palo ei ollut ensimmäinen
kuumasta tuhkasta syttynyt palo. Muistan lapsuudesta
kuinka Haminan urheilukentän laidalla ollut partiolaisten
kokoontumiskämppä paloi, kun joku oli siirtänyt lähties
sään tuhkat uunista roskakoriin, jossa se oli sytyttänyt
ensin roskat tuleen ja sitten koko partiokämpän.

Tulipalo muistutti meitä kaikkia siitä, että tulen
kanssa on syytä olla hyvin huolellinen. Jos tuli pääsee
leviämään väärään paikka, sitä ei enää pysäytä kuin
palokunta.

Mervi Hyppänen

MERVI HYPPÄNEN:

MÄNTLAHDEN RAJU NAVETTAPALO

Päivän valjettua rauniot yhä savusivat palomiesten ahkeroidessa
jälkisammutustöissä. Sementtittiiliset seinät jäivät pystyy, ja
savuhormi. Etualalla näkyy autotallissa olleiden autojen rankoja.

VALOKUVA: MERVI HYPPÄNEN
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Meille syötetään osatotuuksia, peiteltyä, kirjavaa, risti
riitaista ja tavoitehakuista tietoa tuulisähkön ominai
suuksista ja vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöömme
sekä talouteemme. Paljon jätetään toki tietoisesti ker
tomatta. Monien mielestä myös asioista tiedottaminen
on ollut yksipuolista ja tosiasioita kohtuuttomasti kau
nistelevaa.

Vuorovaikutus tuulisähkön tuottamista suunnittelevien, vi
ranomaisten ja kuntapäättäjien sekä vakituisten ja va
paaajan asukkaiden välillä ei ole toiminut, kuten tasa
arvoa ja yhdenvertaisuutta noudattavassa maassa pitäi
si. Tuulisähkön pysyvistä ja korvaamattomista vaikutuk
sista on hyvä tuoda julki puolueetonta tietoa ja perustei
ta. Omasta ja toisten puolesta päättämään joutuvat
muodostavat henkilökohtaisen mielipiteensä asioista
ennen kuin ottavat kantaa ja tekevät lopullisia päätöksiä.

Seuraavassa joitakin konkreettisia tuulimyllyjen ra
kentamisen ja käytön vaikutuksia ihmisiin, eläimiin
maastossa, linnustoon, kasvillisuuteen, luontoon ja sen
arvoihin, maisemaan, metsä ja maaalueiden virkistys
käyttöön, ihmisten kiinteistöihin, kunnan verotuloihin, ih
misten työllistymiseen, sekä kauppataseeseemme.

YMPÄRISTÖ PILAANTUU

Tuulisähkön tuotanto aiheuttaa mm. konkreettista mata
lataajuista ja jaksottaista melua, vilkkuvaa varjostusta ja
voimakkaiden lentoestevalojen häiritsevää näkymistä ja
valovaikutuksia, jotka kaikki haittaavat jatkuvasti ja koh
tuuttomasti asumiseen, työntekoon ja vapaaajanviet
toon kaavoitettujen, luvitettujen, rakennettujen kiinteistö
jen ja niiden läheisyydessä sijaitsevien alueiden käyttöä
ja hyödyntämistä sekä kulttuuriympäristöön, maisemaan
ja ihmisten sekä luonnon eläinten viihtyvyyteen sekä
luonnonvarojen hyödyntämiseen varattujen alueiden
käyttöä.

Tuulella tuotettu sähkö ei ole täysin vihreää ja ko
konaan ympäristöä pilaamatonta, kuten yleisesti juliste
taan ja uskotaan. Tuulisähkön epäjatkuvuuden ja satun
naisuuden takia muulla energialla on tuotettava sen
vaatimaa säätösähköä verkkoon. Talvikeleillä myllyjä su
latellaan ja käynnistellään muualla tehdyllä sähköllä.
Nämä vaatimukset ja ominaisuudet tuottavat CO2 pääs
töjä ja kuormittavat ympäristöä. Siksi tuulisähköllä on to
dellisuudessaan merkittävä hiilijalanjälki.

MYLLYJEN SÄHKÖTEHO

Tuulimyllyjen tuottama sähkö on satunnaista, epäjatku

vaa ja mm. siirtoverkoston hallintaa kohtuuttomasti häi
ritsevää, joten tuulisähkön rakentaminen vaatii lisäkus
tannuksia myös sähköverkon tehonsäätötarpeen kasvat
tamista varten.

Tuulisähköä pitää rakentaa vähintään esim. 3
MWe kapasiteetti, jotta saadaan tuotettua sama määrä
sähköä kuin mitä 1 MWe kapasiteetti esim. biopolttoai
netta tai ydinpolttoainetta käyttävä voimala tuottaa. Tuu
lisähkö teho on tehotonta ja veronmaksajillekin törkeän
kallista rakentaa. Tuulisähkön rakentamisen ja tuottami
sen kalleutta lisää myös se, että bio ja ydinpolttoainetta
käyttävät voimalaitokset ovat käyttöiältään moninkertai
sia tuulimyllyjen elinkaareen verrattuna. Tuulisähkö vaatii
aina, että ennen sen rakentamista on jo olemassa jolla
kin toisella energialla toimiva sähkön tuotantojärjestel
mä, jonka on toimittava ja oltava valmiina käytettävissä
joka hetki kaikissa olosuhteissa tuottamaan vastaavan
suuruinen sähköteho. Tämä riippuvuus ja kustannus on
huomioitava myös tuulivoiman investoinnin järkevyys ja
kannattavuusarvioinneissa. Miksi pitäisi rakentaa sähkön
tuotantoon päällekkäistä/kaksinkertaista ja erittäin kallis
ta tuulivoimakapasiteettia, kun on olemassa edullisem
pia tuotantotapoja, jotka eivät vaadi ollenkaan vara
ja/tai päällekkäistä kapasiteettia?

Myllyjen teho myös alenee käyttöiän myötä radikaalisti.
Esim. tällä hetkellä pystytettävät myllyt ovat ennen syöt
tötariffin päättymistä menettäneet tehoistaan puolet ja
muutenkin jo romuina, joten tarvitaan tilalle uudet. Uusia
ei tule tilalle, elleivät ne saa samaa syöttötariffia uudes
taan.

MYLLYJEN TERVEYSHAITAT, YHTEISKUNNAN ON SUOJELTAVA KAN
SALAISIAAN

Kuka kompensoi jatkuvalle melulle altistumisen aiheute
tut korvaamattomat haitat ja sairauksista aiheutuvat py
syvät kustannukset ? Suunnitelmissa olevat suuret 2,57,5
MWe:n myllyt aiheuttavat mm. möyryävää, matalataa
juista, kauas kantavaa, humahtelevaa bassomelua, joka
lähtee etenemään 105115 dB(A) voimakkuudella 150
250 m korkeudelta. Melu, josta siivet tuottavat kaksi kol
masosaa ja koneistot yhden kolmasosan, on uuden
tyyppinen fysikaalinen saaste. Se etenee puuston ylä
puolella ja osin sen läpi suoraan sekä heijastusten
kautta kohti asutusta. Kymmenien myllyjen yhteismelu
on vielä voimakkaampaa. Se tunkee läpi rakenteiden,
häiritsee unta ja saa monet asukkaat hermoromahduk
sen partaalle. Melun sykkivä matalataajuinen ominai
suus aiheuttaa ns. melusyndrooman. Jatkuva melulle al
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tistuminen on todistettavasti ollut riskitekijä monien sai
rauksien puhkeamisille. Kuka muu, jollei myllyjen käy
töstä vastaava on vastuussa ympäristöluvassa olevien
lupaarvojen ylittymisestä ja on samalla korvausvelvolli
nen ihmisille sairauksista aiheutuneista ylimääräisistä
sairaudenhoitokustannuksista? Ympäristöluvassa olevien
rajaarvojen ylittäminen tietoisesti on rikollista ja sank
tioitua toiminnan harjoittamista Suomessa!

Esim. Tanskassa, tuulimyllyjen ”mallimaassa” on melun
rajaarvoksi ulkona ja yöaikaan määritelty 20 dB(A), kun
Suomessa on aiemmin sallittu 30 dB(A) +/5 dB(A). Tans
kassa on tuulimyllymelun rajaarvoksi sisätiloissa määri
telty 10 dB(A). Kun desibeliasteikko on logaritminen, niin
voidaan liioittelematta sanoa, että em. ero on huomatta
van suuri, vaikka EU:n sisällä lait ja normit sekä mahdol
liset tulkinnat pitäisi olla harmonisoituja. Miksi Suomes
sa ei noudateta tuulisähkön tuotantoa suunnittelevien ja
poliitikkojen kuuluttaman tuulisähkön ”mallimaan”, Tans
kan käytäntöjä?

Tanskassa uudet suuret myllyt tullaan todennäköi
sesti rakentamaan melun takia kauas merelle, koska
siellä annetaan arvoa mm. ihmisille ja heidän terveydel
le. Mantereelle ei saa enää rakentaa myllyjä sopimatto
miin paikkoihin niiden aiheuttamien melu ja terveysvai
kutusten vuoksi.

Huomionarvoista on myös se, että esim. Hollan
nissa ollaan jo kieltämässä tietyille alueille tuulimyllyjen
rakentaminen kokonaan melu, terveys ja sähkön laa
dun sekä säätövoimaongelmien vuoksi.

Eläimillä kuulo on moninkertaisesti herkempi kuin
ihmisillä, joten eläimille suojavyöhykkeen pitäisi olla mo
ninkertainen ihmisiin nähden. On vaikea uskoa väitettä,
että myllyjen rakentamisella ja käytöllä ei olisi vaikutusta
eläinten olosuhteisiin, terveyteen, lisääntymiseen ja
alueilla viihtyvyyteen.

Myllyjen vilkkuva varjostus ja voimakas näkymi
nen vähintään 410 km säteellä aiheuttavat suurta ja
jatkuvaa fyysistä haittaa elinympäristössämme. Maise
maa hallitsevat suuret ja korkeat myllyt merkitsevät vuo
sikymmeniä jatkuvaa epämieluisaa melua ja lisäksi
välkkyviä varjoja ja vilkkuvia 100 000 kandelan lentoes
tevaloja. Ne laskevat myös osaltaan huomattavasti vaki
tuisten ja vapaaajan asuntojen sekä lähiasuinalueiden
arvoa sekä asumisviihtyvyyttä niissä.

Tällä hetkellä Suomessa esim. suurten myllyjen
melun leviämisen arviointi ja mallintaminen ympäristö
vaikutusten arviointiprosesseissa on meillä täysin alaar
voista. Ylilyöntejä tapahtuu Suomessa tuulimyllyjen ra
kentajien suunnitelmissa ja niiden toiminnan arvioin
neissa sekä mm. alaarvoisessa tiedottamisessa ja vuo
rovaikutusprosessissa, jossa kärsimään joutuvia asiano
saisia ja lähialueiden kansalaisia nöyryytetään avutto
mina ja täysin perusteitta sekä vastoin tosiasioita. Hei
dän esittämiä asioita ja mielipiteitä ei haluta kuunnella
tai antaa niille minkäänlaista arvoa ja/tai vaikutusmah
dollisuutta yhteisten asioiden suunnittelussa ja päättä
misessä. Tuulisähkön tuotantoa suunnittelevien verora

hoilla palkkaamat konsultit kaavoittavat ja kirjoittavat
kansalaisten altistumista ja terveyshaittoja huomioimatta
selostuksiinsa mitä tilaaja määrää.

KIINTEISTÖ JA YHTEISÖVEROJA MERKITTÄVÄSTI JA LOPUTTOMASTI

LISÄÄ KUNNALLE?

Monet kunnat ovat olleet tähän asti myönteisiä tuulivoi
malle ja puoltaneet myllyjen rakentamista ja käyttöä toi
minnanharjoittajien markkinoimilla kiinteistöveroilla, jotka
korvaisivat mm. kaiken aikaa väheneviä valtionapuja.

Kuntapoliitikot ovat laskeneet virheellisesti, että
tuulivoimaloiden kiinteistöverot pysyisivät käyttöönotto
hetken suuruisena myllyjen eliniän. Tuulimyllyn käypä
arvo on n. 70% rungon ja konehuoneen rakentamiskus
tannuksista. Muut laitteet ja rakenteet ovat irtainta, josta
kiinteistöveroa ei makseta. Kiinteistövero on vaihtelee
0,51,0% välillä käyvästä arvosta ja ikäalennus on 10%/a.
Todellisuudessa kiinteistöverotuotto alenee vuosittain ja
loppuu jo myllyjen kymmenen vuoden käytön jälkeen.

Kunnissa päättäjien kannattaisi laskea totuuden
mukaisesti, eikä uskoa tuulisähkötoimijoiksi aikovien
kertomuksia ja osatotuuksia asiasta. On helppo arvioida,
kuinka paljon esim. vapaaajan asukkaat perheineen
tuovat ja toisivat rahaa kunnalle ja kunnan alueelle.
Määrä on varmasti kasvava vuosi vuodelta, kun taas
myllyjen kiinteistöverotuotto pienenee samaan aikaan.
Kunnassa ollaan tässä asiassa oikeasti taloudellisen
valinnan edessä, lisää vakituisia ja vapaaajan asukkai
ta kuntaan vai myllyjä ja nykyisten asukkaiden ja vapaa
ajan asukkaiden muualle muuttamisia. On tarkemmin
laskematta selvää, että kun katsotaan kokonaisuutta
kuntarajojen sisällä ja pitkälle vuosia eteenpäin, tuuli
myllyille ei kannattaisi rakennuslupia myöntää.

Toiminnanharjoittaja maksaa yhteisöverot va
paasti verosuunnittelunsa valitsemaan ja optimoimaan
paikkaan. Varmaa lienee myös, etteivät ne tulisi maksa
maan minkäänlaista korvausta tuulivoimaloiden raken
tamisesta ja niiden käytöstä kärsimään joutuville sijainti
kuntien ihmisille tai ko. kyläyhteisöjen toimintojen ja
alueiden kehittämiseksi.

TOIMINNAN MORAALI JA EETTISYYS.

Poliitikkojen päättämät, valtion verovaroista maksettavat
tuulisähkön hypersuuret syöttötariffituet äkkirikastumista
havitteleville toiminnanharjoittajille ja myllyjen rakenta
misen sekä käytön aiheuttamat saasteet ja jatkuvat ter
veyden menetyksille altistumiset sekä taloudelliset me
netykset tuulisähkön tuotannosta kärsimään joutuville.

Suomessa tuulisähköä voidaan maksimissaankin
ympäristön säästämisen lisäämisen kannalta tuottaa
vain merkityksettömän vähän. Voidaan aiheellisesti ky
syä, miksi tätä tuulisähköä on luvattu tukea hulvatto
masti enemmän kuin muita ympäristöä merkittävästi
enemmän ja tehokkaammalla rahankäytöllä säästäviä
sähkön ja lämmön tuotantomuotoja.

Ei ole eettisesti eikä myöskään maanomistajien ja
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lähialueiden vapaaajan sekä vakituisten asukkaiden
kannalta oikein, että toiminnanharjoittaja tulee naapuri
kunnan alueelle rakentamaan myllyjään keskelle rau
hallisia saaristoja, rantamaisemia, metsäalueita ja/tai
maalaismaisemia ja käyttää niitä yhteiskunnan verova
roilla tuettuna.

On myös hämmästyttävää, miten tämä ihmisten
terveydellä leikkiminen ja heidän omaisuuden arvon ro
mahtamiset saavat jatkua, vaikka ongelmat ovat kaik
kien nähtävillä. Luultavasti siksi, koska ideologisesti pide
tään kiinni ajatuksesta, että tuulimyllyt eivät voi meluta ja
saastuttaa ympäristöään, aivan kuten ”eräässä naapuri
maassammekaan teollisuus ei aikanaan voinut luontoa
saastuttaa”.

TUULISÄHKÖBOOMI JA VALTION TUET

On pöyristyttävää, kuinka yhtä energiamuotoa, tuulisäh
köä voidaan Suomessa perusteettomasti, tehottomasti ja
yksipuolisesti suosia.

Jotkut tuulisähköön uskovat ja ahneet pikavoitto
jen tavoittelijat yrittävät saada tuulimyllynsä pystyyn ja
tuotantoon ennen kuin kansa herää huomaamaan nii
den sietämättömät altistamiset ja niistä syntyvät pysyvät
haitat.

Useimpien kovalla kiireellä tuulimyllyinvestointeja
kehittelevien toimijoiden suunnitelmissa olevat  myllyt
ovat törkeitä esimerkkejä siitä,  kuinka he kansalaisten
veromiljardeja hamuten ja poliittisella tuella ja voimassa
olevia lakeja ja määräyksiä kaihtaen  tällä hetkellä Suo
messa toimivat.

Taannoin keskustalaisen ministerin runnoma risu
pakettipäätös bioenergian käytön lisäämiseksi Suomes
sa juuttui EU:n byrokratian rattaisiin ja risut jäivät metsiin
hyödyntämättöminä. On suuri vahinko, sillä risupaketista
olisi ollut merkittävää hyötyä bioenergian hyödyntämisen
ja alueen työllistämisen lisäämisessä.

Bioenergialla tuotetun sähkön investointikustan
nus on alle kolmasosa vastaavasta tuulivoimainvestoin
nista. Miksi pitäisi kovalla kiireellä ja asioita selvittämättä
nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tukea ja käyttää
kohtuuttomasti yhteiskunnan veronmaksajien rahoja
kannattamattomaan ja toimijoidenkin kannalta riskiin
vestointeihin kuten tuulivoimaan.

Bioenergiaa käyttävät sähkön ja lämmön tuotan
tolaitokset ovat merkittävästi edullisempia, ympäristöys
tävällisiä ja ilman tukeakin kannattavia energiainvestoin
teja laitosten koko elinkaaren ajan. Ne toisivat oikeasti
työtä sekä toimeentuloa rakentamisen ja laitosten käy
tön aikana Suomeen ja tässä tapauksessa niitä tarvitse
valle Kaakonkulmalle.

Kaakonkulmalla tarvitaan sellaisia energiainves
tointeja, jotka ilman tai yhteiskunnan verovarojen koh
tuullisella tuella nykytilanteessa lisäävät vientiämme
ja/tai vähentävät tuontiamme tavalla tai toisella ja pa
rantavat talouttamme kääntämällä vaihtotaseemme po
sitiiviseksi.

Tuulivoimainvestointihan työllistäisi vain rakentami

sen aikana ja myllyjen investointirahastahan pääosa
menisi ulkomaille, eli lisäisi tuontia. Käytönaikainen työl
listävyys olisi vähäistä.

Tuulimylly ei ole ikiliikkuja tai rahasampo, vaikka
sitä ollaan poliittisilla päätöksillä ja ohjauksilla keksi
mässä, vaan se tulee aina vaatimaan  pyöriäkseen  ul
kopuolisen voiman, veronmaksajien ehtymättömän kuk
karon. Ilman tukea, kukaan ei tuulimyllyjä Suomessa ra
kentaisi.

Toivoa vain sopii, että samaisen ministerin ai
kaansaama tuulisähkön syöttötariffituki jää mahdollisim
man suurelta osin käyttämättä ja häviää risupaketin ta
voin taivaan tuuliin, koska tuulivoiman syöttötariffi on
kansalaisten huijausta ja veronmaksajien varojen käytön
aliarvioimista ja tuhlausta.

Kaakonkulmalla esillä olleet Hulkkiankankaan ja
Harvajanniemen tuulimyllyalueet ovat aivan sotilashar
joitusalueen rajalla sekä lähellä Suomen ja EU:n itäistä
rajaa, jossa tuulimyllyt häiritsevät puolustusvoimien tut
kaliikennettä, lentovalvontaa jne. Puolustuksemme tutka
järjestelmien pitää maamme ja EU:n itärajalla olla ajan
tasainen ja toimia kattavasti, aivan aukottomasti ja jär
jestelmien käytettävyyden pitää olla 100 %.

Tuulisähkön tuotantoa havittelevat ovat alkaneet
syyttämään puolustusvoimia mm. Suomen ja EU:n itära
jan valvomiseen käytettävien tutkien käyttämistä myllyjen
rakentamisen ja käytön estämiseen. Puolustusvoimien
kokoajan kutistuvat määrärahat olisi käytettävä tutkien
uusimiseen ja/tai siirtoon, ettei tuulisähkön tuotantoa
havittelevien rahastusoperaatio häiriintyisi tai estyisi ko
konaan. Tähän pyyntöön poliitikkojen ei pidä millään
ehdoilla suostua. Todella härskiä puuhaa moraalin mit
tapuillakin mitaten, onhan heille jo varattu n. 2 000 mil
joonaa euroa ilmaista tukea tuulisähkön tuottamiseen.
Myllyjä voidaan toteuttaa ilman lisäkustannuksia ja riit
tävästi niille alueille, joissa puolustusvoimiemme tutkat
eivät häiriinny. Alueille, jossa ne eivät saastuta ja häiritse
luontoa enemmän kuin laki sallii tai aiheuta kohtuutto
mia taloudellisia menetyksiä ihmisille ja yrityksille.

KAAVOITTAMINEN

Myllyjen sijoituspaikkoja etsittäessä pitää muistaa, että
Suomessa ihmisillä on perustuslaillinen oikeus asumi
seen, tasaarvoiseen kohteluun eikä heidän elinoloja
saa pilata. Laki ja sen sisältö on ihmisille ja yrityksille sa
ma kaikille. Myllyiltä tulee olla riittävät suojaetäisyydet jo
kaiseen vakituiseen ja vapaaajan asuntoon sekä kaik
kiin muihin kohteisiin, joita myllyjen käyttö voisi muutoin
kohtuuttomasti häiritä.

Kaavoituksen tehtävänä on ensisijaisesti varmis
taa kansalaisille terveellinen ja viihtyisä asuin ja eli
nympäristö kaavoituksen suomin keinoin. Tähän asti
tuulisähkön tuotantoa suunnittelevat ovat vaatineet kus
tantamaansa kaavoittajaa sijoittamaan suunnitelmis
saan suuret yli 200metriset myllyt jopa < 500 metrin
päähän asutuksesta. Onko kyse ollut tietämättömyydes
tä tai välinpitämättömyydestä? Kaavoittaja on sivuuttanut
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tärkeimmän tehtävänsä, ihmisten suojelun. 
Voimassa olevia kaavoitusmenettelyjä ei saa

muuttaa tai niistä poiketa. Lakien sekä asetusten edel
lyttämää vuorovaikutusta asianosaisten ja muidenkin
kansalaisten suhteen tulee tinkimättömästi valvoa ja
noudattaa.

Lopulliset kaavapäätökset tehdään kuntien lauta
kunnissa. Edustajamme siellä ovat ratkaisevassa ase
massa päättäessään tuulisähkön rakentamisen puoles
ta tai vastaan. He päättävät ja vastaavat siitä, sallitaan
ko ihmisten joutua jatkuvaan altistumiseen saasteille.
Seurauksena korvaamattomia ja palautumattomia vai
kutuksia ihmisiin, luonnon eläimistöön ja alueiden vir
kistyskäyttöön sekä ympäristöömme että talouteemme.

MAAALUEIDEN VUOKRATULO

Myllyjen alle ja niiden käytön ja huollon edellyttämiä
alueita ollaan vuokraamassa maanomistajilta erisisäl
töisillä sopimuksilla. Myös jopa 1215 m leveiden tieu
rien, joiden kantavuusvaatimus 2300 tn ja sähkön siir
tolinjojen rakentamisen alle jäävistä alueista voidaan
maksaa vuokraa maanomistajille.

Alueen, teiden ja sähkölinjojen entisöinti ja mai
semointi, vaikka se ei täysin mahdollista olekaan sekä
myllyjen purkamisen materiaalien kierrättämisvaatimuk
set ja jätemateriaalien hävittämiset vain hyväksytyllä ta
valla, on syytä olla vuokrasopimuksessa mainittuna.

Vuokrasopimukseen tulee lisätä myös maininta,
että tuulimyllyjen materiaaleista vain osa on kierrätyk
seen kelpaavaa, loppuosa on jätettä, joka toimintaa
harjoittaneen pitää hoitaa omalla kustannuksellaan

pois ja vain hyväksyttävällä tavalla.

MYLLYJEN RAKENTAMISEN JA KÄYTÖN TYÖLLISTÄVYYS

Suunnittelu, rakentamisen valvonta, maa ja tieraken
nus sekä rakennustekniset työt ja sähkön siirtoverkos
ton rakentaminen voidaan tehdä kotimaisin voimin.
Myllyn laitteet valmistetaan ulkomailla. Niiden kokoami
nen voi tapahtua kotimaassa. Sijoituspaikalla tapahtuvat
laiteasennukset tekee useimmiten laitevalmistaja. Käyt
töönotto, käytön ja kunnossapidon valvonta on määräl
tään pienimuotoista. Määräaikaiset ja suunnitellut huol
to ja kunnossapitotyöt sisältyvät useimmiten laiteval
mistajan toimitussopimukseen.

Tuulimyllyinvestoinnista n. 1520% voidaan tehdä
kotimaisin voimin. Loppuosa investointirahoista menee
ulkomaille. Myllyjen käytönaikainen työllistävyys, valvon
ta, huolto sekä kunnossapito ja niiden kulut ovat vähäi
siä, vain joitakin miestyövuosia ja materiaalit päälle.

Tosiasia on, että tuulimyllyjen rakentaminen ja
käyttö ei tuo työtä ja toimeentuloa paikkakunnalle tai
Suomeen, kuten tuulivoimaan uskovat ja ahneet sekä
kiireiset pikavoittojen tavoittelijat meille esitelmissään
kirkkain silmin kertovat.

Tuulimyllyjen toteuttaminen ja käyttö lisää tuontia
ja vähentävät vientiä, jolloin vaihtotaseemme kasvaa
entistä enemmän negatiivisemmaksi. Tätäkö valitse
mamme poliittiset päättäjämme tällä hetkellä oikeasti
haluavat?

Ilkka Maaskola

"Ilmastolapset kysyvät, että missä se lämpeneminen luuraa? Ilmake
hän hiilidioksidipitoisuus ylittänee toukokuussa 0,04% rajapyykin het
kellisesti, mikä on 43% enemmän kuin esiteollisen ajan 0,028%. Liki
kolmannes tuosta hiilidioksidipitoisuuden kasvusta on tapahtunut vii
meisen viidentoista vuoden aikana, mutta samaan aikaan maapallon
ilmaston keskilämpötila on pysynyt vakaana. Eikö se ilmasto nyt sitten
lämpenekään, vaikka aikuiset ovat käyttäneet miljardeja ja taas mil
jardeja epäonnistuneeseen yritykseen estää hiilidioksidipitoisuuden
nousu?"

 Ilmastolapset Facebook sivusto

ILKKA AHMAVAARA:

MÄNTLAHDESSA ILMASTO YHÄ VIILENEE..

Viisi vuotta sitten aloitettujen ilman lämpö
tilamittausten mukaan ei lämpötiloissa ole
tapahtunut mitään olennaista muutosta
Mäntlahdessa. Ei viitteitä sen enempää il
maston lämpenemiseen kuin kylmenemi
seenkään, no vähäistä viilenemistä on mi
tattu.

Lupasin viime numerossamme
laittaa tähän numeroon enemmänkin
säästä ja ilmastosta, mutta pieneksi jäi

julkaisutila ajankohtaisempien juttujen
tieltä.

Oikealla kaaviot mitattujen vuosilämpötilo
jen keskiarvoista, sekä talvikuukasien vas
taavista.

Yllä lainattu Ilmastolasten kysymys on
mielenkiintoinen. Ehkä joku aikuinen jos
kus vastaa, tai sitten aika.

Ilkka Ahmavaara
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TUULIVOIMALAN TUOTTAMA ÄÄNI

Tuulivoimalaitokset synnyttävät kahdenlaista ääntä: ko
neiston toiminnasta aiheutuvaa mekaanista ääntä kor
keammilla taajuuksilla sekä roottorin siipien pyörimises
tä johtuvaa aerodynaamista ääntä keski ja matalilla
taajuuksilla. Roottorin melu on dominoiva ja hyvin haital
lista sykkivän (Amplitudimodulaatio) luonteensa vuoksi.
Matalataajuinen (n.50200Hz) ääni ei vaimene samalla
lailla kuin korkeampitaajuinen äänilähteestä etääntyes
sään. Lisäksi matalataajuinen melu tunkeutuu tehok
kaasti rakennusten sisään. Sykkivä melu syntyy lavan
ohittaessa tornin. Tällöin syntyy vahva painemuutos la
van ja tornin välille. Tämä paineisku saa roottorin lavan
ja tornin värähtelemään pituuteensa verrannollisella
ominaistaajuudella. Tästä aiheutuvaa ääntä on kuvattu
voimakkaaksi humahdukseksi tai konemaiseksi tömäh
dykseksi. Mitä pidempi on lapa sitä matalampi on taa
juus. Tornin ja lapojen pituuksien kasvaessa myös infra
äänien osuus kasvaa. Infraäänillä tarkoitetaan niin ma
talajaksoista ääntä, että ihmiskorva ei tajua sitä ääneksi.

Lapojen paineiskut ovat kestoltaan lyhyitä, jolloin äänen
muodostuminen jää lyhyeksi. Kuulemisen kannalta tä
mä on hyvin haitallista, koska se on luonteeltaan ei
luonnollinen iskuääni, johon keho reagoi säikähtäen;
tällöin stressitaso nousee. Koska ääni poikkeaa tasai
sesta taustamelusta, herkistyy korva kuuntelemaan juuri
näitä ääniä. Ihmiskorvan herkistyminen kuuntelemaan
tiettyjä, muusta melusta poikkeavia taajuuksia on vahva,
mutta tämä on jäänyt kokonaan huomiotta eri melutar
kasteluissa ja mallinnuksissa.

MELU

Mikäli ääni koetaan häiritseväksi, se on melua. Se, mil
laiseksi kukin kokee tietyn äänen, riippuu monesta teki
jästä, kuten altistumisajasta ja paikasta. Äänen häiritse
vyyteen vaikuttavat luonnollisesti ympäröivän alueen
ominaisuudet. Hiljaisiksi mielletyillä aleilla vähäinenkin
melu saattaa olla häiritsevää. Maaseutu ja lomaasu
tusten kohdalla ympäristö on pääsääntöisesti hiljaista
aluetta, kuten on Harvajanniemen – Honkakankaan alu
een laita, jolloin tuulivoimalaitosten sijoittaminen tällaisil
le alueille koetaan helposti sietämättömäksi, vaikka me
lumittari näyttää normin mukaisia hyväksyttyjä arvoja.

Tuulivoimalaitoksen meluun sisältyy tyypillisesti sykkivän
matalataajuisen melun lisäksi kapeakaistaisia kompo
nentteja, jotka ovat lähtöisin laitoksen koneistoista. Lisäk
si siis esiintyy hyvin matalataajuista, osin pulssimaista,

kuitenkin kuultavaa melua. Laitoskokojen kasvaessa
myös infraäänten suhteellinen osuus kasvaa. Yksinker
tainen melumittari ei paljasta näitä seikkoja ja tuulivoi
malaitoksen melun mittaamisen yhteydessä tuleekin ai
na käyttää mittareita ja mittausmenetelmiä, joilla melun
taajuussisältö ja amplitudimodulaatio saadaan selvite
tyksi.

Melun leviäminen on kompleksinen ilmiö, mihin vaikut
taa mm. tuulen voimakkuus, tuulen suunta havainnoitsi
jaan nähden, pystysuuntainen lämpötilan jakautuminen,
pystysuuntainen tuulennopeuden jakautuminen, ilman
kosteus, maanpinnan laatu jne. Pystysuuntainen tuulen
nopeuden jakautuminen tarkoittaa tuulennopeuden
muutosta korkeuden maanpinnasta kasvaessa. Maan
pinnalla saattaa olla käytännössä tyyntä ja sadan metrin
korkeudella tuulen nopeus voi olla useita metrejä se
kunnissa. Väite, että tuulivoimalaitoksen melu hukkuu
tuulen suhinaan ja lehtien havinaan, ei pidä paikkaan
sa.

Lämpötilan pystysuoran muutoksen vaikutus tulee esiin
inversiotilanteissa, missä kylmän ilmamassan päällä on
lämpimämpää ilmaa. Tuulivoimalaitoksen melu heijas
tuu ilmamassojen rajapinnasta alaspäin ja kulkee raja
pinnan ja maanpinnan muodostamassa ”tunnelissa”
pahimmillaan kilometrien päähän. Inversio on varsin ta
vallinen ilmiö, mikä tulee ottaa huomioon tuulivoimalai
tosten melumallinnuksessa ja siten voimalaitosten sijoi
tuksessa asumusten suhteen. Melun eteneminen
maastossa riippuu maastoolosuhteista ja taajuudesta.
Avoimessa maastossa keskitaajuinen melu vaimenee 6
dB etäisyyden kaksinkertaistuessa. Korkeammat taajuu
det vaimenevat voimakkaimmin maastoesteisiin. Mata
lat taajuudet ja infraäänet etenevät lähes häviöittä
maastossa ja kantautuvat laajalle alueelle.

MITTAUSHARHA

Viranomaisnormit ja ohjeet antavat sallitut melurajat dBA
painotuksella. Apainotus tarkoittaa sitä, että mittari vai
mentaa ja suodattaa pois korkeita ja matalia taajuuksia
siten, että mittaustulos vastaa ihmiskorvan kuulemaa
ääntä. Kuitenkin tiedetään, että tuulivoimalat tuottavat
kovaa melua matala ja infrataajuuksilla, joita Apaino
tus ei ota huomioon. Tuulivoimaloiden melun sitominen
dBA painotettuihin ohjearvoihin on täydellisen väärä,
koska normi ei myöskään ota kantaa melun taajuuteen
erottelevasti vaan ainoastaan melutehon kokonaismää
rään.

ARTO TAURIA:

TUULIVOIMALAMELU
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Ainoastaan tuulivoimaloiden ja voimalaitosalueiden si
joittaminen riittävän etäälle asumuksista takaa siedettä
vän ja riittävän alhaisen melutason. Tietty etäisyys, vähin
tään 3 km tulisi olla ensisijainen ohjearvo, jota varmen
netaan melumittauksien ohjearvoilla.

TERVEYSVAIKUTUKSET

Matalataajuiset ja infraäänet aiheuttavat tutkitusti stressi
ja terveysvaikutuksia. Luonnossa infraääniä ei käytän
nössä esiinny muutoin kuin katastrofitilanteissa maanjä
ristysten ja tulivuorten purkauksien yhteydessä. Infraää
net käynnistävät kehossa välittömän stressireaktion.
Stressireaktion tarkoitus on tuottaa keholle riittävä ener
giataso pakoa varten pois uhkaavasta tilanteesta. Kun
pakoa ei tarvita, jää keho ylivirittyneeseen tilaan. Ympä
ristön stressitekijänä inframelu kiihdyttää stressihormo
nien välityksellä autonomisen hermoston ja umpieritys
rauhasten toimintaa terveyttä vaarantavalla tavalla. Pit
kään jatkuessaan stressillä on vakavia terveysvaikutuk
sia. Melumittarin dBA painotus ei tunnista infraääniä.

Tämä hyvin matalataajuinen ääni etenee maastossa lä
hes vaimenematta pitkiäkin matkoja. Asumisen kannalta
ongelma on siinä, että infraäänet voivat kantautua kau
kanakin voimalasta suurella teholla seinien läpi asunto
jen sisälle. Seinien vaimennuskyky matalille taajuuksille
on tyypillisesti hyvin heikko, luokkaa 10 – 15 dB.

Matalataajuinen melu, joka lisäksi sisältää tonaalisia ja
sykkiviä komponentteja aiheuttaa tutkitusti myös unen
laadun heikentymistä, unikatkoksia ja nukahtamisvai
keuksia. Pitkään jatkuessaan uniongelmat lisäävät usei
den kroonisten sairauksien riskiä ja esiintyvyyttä. Melu
mittarin dBA painotus tunnistaa vain pieneltä osin taa
juudeltaan kuuloalueen alarajan läheisyydessä olevaa
matalataajuista melua.

Melunormituksen kannalta etenkin infraäänet ovat har
maata aluetta, ei ole melunormeja ollenkaan! Näyttää
jopa siltä, että ongelmaa ei Ympäristöministeriössä edes
tiedosteta ja vakavat terveysongelmat tulevat ilmi vasta
vuosien saatossa, kun Suomeen on rakennettu tavoittei
den mukaiset 1000 tuulivoimalaa vakituisten ja vapaa
ajan asumuksien välittömään läheisyyteen.

Puutteellisen melunormiston vuoksi on tilanne vaikea
voimalamelulle altistuvien ihmisten lisäksi kuntien päät
täjille, jotka viime kädessä päättävät tuulivoimaloiden ra
kentamisesta ja sijoittamisesta.

VÄLKE JA LENTOESTEVALOT

Melun lisäksi asumista haittaavat pyörivien lapojen ai
heuttama välkevaikutus auringon paistaessa roottorin
pyörintäkehän läpi. Esimerkiksi Ruotsissa suurin sallittu
asumuksen altistusaika on 8 tuntia. Suomesta ei ole mi
tään normia välkkeelle.

Lentoestevalot ovat myös merkittävä asumisviihtyvyyttä
heikentävä tekijä. Yli 150 m korkeissa tuulivoimaloissa
tulee olla kaksi valkoista välkkyvää (n. 60 välkähdystä
minuutissa) valoa. Valotehon tulee olla päivällä 100 000
kandelaa, yöllä vähemmän. Käytännössä välkyntä näkyy
vuorokauden ympäri ollen etenkin yöllä merkittävän voi
makasta. Välkkymisellä saattaa olla myös terveysvaiku
tuksia esimerkiksi migreeniin taipuvaisilla ihmisillä välke
voi laukaista kohtauksen.

JÄÄTYMISONGELMAT

Suomalaisessa ilmastossa esiintyy ajoittain tilanteita, että
roottorin lapoihin kertyy jäätä. Lavasta irtoava jää saattaa
aiheuttaa vakavia vahinkoja osuessaan ihmisiin (ja eläi
miin). Oleskelu tuulivoimalan läheisyydessä myöhäissyk
sy ja talviaikana sisältää vakavan onnettomuuden vaa
ran. Tämä osaltaan vähentää Harvajanniemen – Hon
kaniemenkankaan alueen virkistyskäytön mahdollisuuk
sia. Ruotsalaisen tiedon mukaan ei ole olemassa luotet
tavaa järjestelmää, joka estäisi lapojen jäätymisen kai
kissa tilanteissa. Lavoista irtoavat jääkimpaleet saattavat
tehtyjen selvitysten mukaan lentää usean sadan metrin
päähän voimalasta.

LUONTOARVOT

Harvajanniemen  Honkaniemen kankaan alueelle ra
kennettavat, yli kaksisataa metriä korkeat voimalaitokset
tulisivat dominoimaan laajalti vanhaa saaristolaiskult
tuurimaisemaa. Alueella on talousmetsänäkin huomat
tava merkitys lähialueen ja laajemminkin haminalaisten
asukkaiden virkistyskäytössä. Jokaiselle tuulivoimalayksi
kölle täytyy rakentaa 10 – 15 metriä leveä tieura kanta
vuudeltaan 250 – 300 tonnia. Jokainen tuulivoimala
vaatii lisäksi 0,5 – 1 hehtaarin aukon metsään, jotta voi
mala voidaan pystyttää. Lisäksi alueelle täytyy rakentaa
110 kV sähkölinja voimalaitosten kytkemiseksi valtakun
nan verkkoon. Alueen metsät pirstoutuisivat siinä määrin,
että virkistyskäyttömahdollisuudet merkittävästi heikkeni
sivät ottaen vielä huomioon em. melu ja jäätymisongel
mat.

Oma lukunsa on arktisten lintujen muutto, joka keväisin
ja syksyisin kulkee koko suunnitellun tuulivoimalaalueen
yli. Arktika on maailmankin mittakaavassa merkittävä
luontotapahtuma jota tuulivoimalat osaltaan vahingoit
taisivat.

SÄÄTÖONGELMAT

Australiassa on laskettu, että tuulivoimalaitosten vaiku
tukset hiilidioksidipäästöihin ovat marginaalisia. Tuulivoi
masähkön tuottoa on käytännössä mahdoton ennakoi
da ja sen vuoksi täytyy säätövoimaa olla välittömästi
käytössä, kun tuulivoimaloiden tehot vaihtelevat tuuli
suuden mukaan. Australiassa säätövoima tuotetaan
kaasu ja hiilivoimaloilla, joiden täytyy pyöriä jatkuvasti
tuulisuuden huonon ennustettavuuden vuoksi. Säätövoi
maloiden hyötysuhteet jäävät niin heikoiksi, että ne ai
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heuttavat lähes yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kun mi
tä tuulivoimalat säästävät tuottaessaan tehoa verkkoon.

Tuulivoiman perusideahan on ollut vähentää hiilipäästö
jä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Suomessa tilan
ne saattaa olla parempi pohjoismaisen sähköpörssin ja
vesivoiman vuoksi. Tuskin Suomessakaan kuitenkaan
voidaan sanoa tuulivoiman olevan päästötöntä, vihreää
energiaa.

Olisikohan aika miettiä todellisia vihreitä vaihtoehtoja,
esim. bioenergiaa päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

KIINTEISTÖJEN ARVOT

Maailmalta löytyy tutkimuksia tuulivoimalaitosten vaiku
tuksesta kiinteistöjen arvoihin. Niiden mukaan vaikutuk
set ovat varovasti arvioiden kymmeniä prosentteja, jos
asumus sijaitsee voimalan välittömässä läheisyydessä.
On myös raportoitu tapauksista, joissa ihmiset ovat me
lun vuoksi joutuneet muuttamaa pois kodeistaan. Tällai
sessa tilanteessa ei kiinteistöllä ole käytännössä muuta
arvoa kuin maapohjan arvo.

Harvajanniemen  Honkaniemen kankaan alueelle ei
tuulivoimaloita tule rakentaa!

Arto Tauria

KEITÄ OLEMME?
Olemme tavallisia suomalaisia, jotka ovat havahtuneet
siihen, että kotiemme, luontoympäristömme tai loma
asuntojemme lähistölle ollaan kovalla kiireellä rakenta
massa suuria tuulivoimaloita tai valtavia, kymmenien
voimaloiden ns. ”tuulipuistoja”. Niiden vaikutuksista kan
salaisten tulevaan elinympäristöön on jaettu hyvin niu
kasti tietoa, ja sekin vain myönteisessä hengessä.

MIKSI TUULIVOIMAKANSALAISYHDISTYS?
Yhdistys syntyi, kun kansalaiset havaitsivat että suurten
tuulivoimaloiden melu ja ympäristöhaitoista on saatava
lisää puolueetonta tietoa, eikä pelkästään tuulivoimayh
tiöiden näkemyksiä tai yhtiöiden maksamien konsulttien
”mallinnuksia”, jotka eivät kestä kriittistä, kansainväliseen
tutkimustietoon ja kokemuksiin perustuvaa tarkastelua.

MIKSI TUULIVOIMARAKENTAMISELLA ON SUOMESSA NIIN KOVA

KIIRE?
Syynä tuulivoiman kiivaaseen rakentamiseen on Suo
men allekirjoittama Kioton ilmastosopimus hiilidioksidi
päästöjen leikkaamisesta. Euroopan Yhteisössä tavoit
teena on nostaa uusiutuvan energian osuus tuotetusta
kokonaisenergiasta 20 prosenttiin vuonna 2020. Suo
messa osuus on jo nyt 31 %, mutta tavoite on 38 %. Tä
hän perustuen säädettiin 1.1.2011 voimaan astunut laki
uusiutuvan energian tuesta, eli ns. syöttötariffilaki, joka
takaa valtion tuen tuulivoimaloiden omistajille 12 vuoden
ajan voimaloiden käyttöönotosta. Tukea on varattu 2000
miljoonaa euroa. Tuulivoimalan omistaja saa myymäs
tään sähköstä valtion (eli veronmaksajien) tukeman hin
nan 10,53 senttiä/kWh vuoden 2015 loppuun saakka, ja
sen jälkeen 8,35 s/kWh loppuajan. Sähkön markkinahin
ta on tätä kirjoitettaessa n. 4,1 senttiä/kWh.

Veronmaksajien runsaskätisen tuen takia tuulivoimara
kentamiseen Suomessa on tapahtunut ”ns. kultaryntäys”.
Sijoitetun pääoman tuotto on nykyisessä taloustilantees
sa poikkeuksellisen korkea, varma ja pitkäaikainen. Tä
män vuoksi alalle on rynnännyt asiallisten toimijoiden
rinnalle suuri joukko kirjavia pääomasijoittajia ja konsult
tiyhtiöitä veroparatiiseja myöten, joita ei kiinnosta voima
loiden vaikutus paikallisten asukkaiden elinympäristöön.
Hankkeita ajetaan kovalla kiireellä ja suuren rahoituksen
turvin eteenpäin. Kansalaiset kokevat että yksin he ovat
voimattomia suuren koneiston edessä.

MITÄ TUULIVOIMAKANSALAISYHDISTYS TEKEE?
Yhdistys toimii tuulivoimarakentamisen piiriin joutuvien
kansalaisten etujärjestönä ja yhdyssiteenä, ja edistää
tuulivoimarakentamiseen liittyvää tutkittua tietoa.

Haluamme varmistaa tuulivoimarakentamisen to
teuttamisen Suomessa siten, että asukkaisiin, luontoon
ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat tuulivoimarakentami
sen haitat saadaan minimoitua.
Yhdistys tiedottaa, kouluttaa, järjestää kokouksia ja esi
telmiä sekä seuraa ja edistää tuulivoimarakentamiseen
liittyvää tutkimusta ja tietoa. Teemme aloitteita ja an
namme lausuntoja paikallisille, maakunnallisille ja val
tion viranomaisille tuulivoimarakentamisen haittojen eh
käisemiseksi ja niihin liittyvän tiedon lisäämiseksi.

ONKO TUULIVOIMA PÄÄSTÖTÖNTÄ ENERGIAA?
Tuulivoima ei ole päästötöntä energiaa kuten väitetään.
Suuret tuulivoimalat aiheuttavat fysikaalista ympäristö
saastetta laajalle alueelle ympäristöönsä, korkealta asu
tuksen yläpuolelta. Humahteleva, kauas kantava matala
melu, välähtelevät lentoestevalot, varjovälke ja korkeiden
voimaloiden suuri hallitsevuus ympäristöön nähden ovat

ARJA ILJINLAINE, MAARIT MIETTINEN, TIMO MIETTINEN, ANTERO LAINE JA AR
TO TAURIA:

TIETOA TUULIVOIMAKANSALAISYHDISTYKSESTÄ
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tästä esimerkkeinä. Melu on tutkitusti lukuisien kansan
sairauksien riskitekijä. Menetyksiä naapurikiinteistöjen
arvon laskusta tai poismuutosta haittojen takia ei ole
Suomessa arvioitu. Linnustolle, maaeläimille ja luonnon
virkistyskäytölle aiheutuvia menetyksiä seuraavien vuosi
kymmenten aikana ei edes kyetä arvioimaan.

ONKO TUULIVOIMAN RAKENTAMISELLE VAIHTOEHTOJA?
Tuulivoimakansalaisyhdistys ry tiedostaa hiilidioksidi
päästöjen leikkaamisen tärkeyden. Tuulivoima järkevästi
sijoitettuna, ilman pakotettua veronmaksajien tukea on
kannatettavaa. Tuulisähkön ailahtelevalle tuotannolle ja
sen reservikapasiteetin kalliille ylläpidolle löytyy kuitenkin
nykytekniikalla jo lukuisia päästöttömiä vaihtoehtoja. Esi
merkiksi aurinkotunteja on Suomessa yhtä paljon kuin
PohjoisSaksassa. Tekniikan kehitys tällä alalla on no
peasti laskenut investointikuluja ja lisännyt tehokkuutta.
Kotimaisen bioenergiatuotannon tukeminen lisäisi koti
maista työllisyyttä, päinvastoin kuin tuulivoimassa, josta
suurin hyöty valuu ulkomaille. Ja vaikkapa kotitalouksien
bioenergia, maalämpö tai aurinkovoimainvestointien
tukeminen leikkaisi hiilidioksidipäästöjä, tukisi paikallista
työllisyyttä, ja edesauttaisi energian säästöä.

Tuulivoimakansalaisyhdistys ry. syntymäpäivästä
tuli pari päivää sitten kuluneeksi 6 kuukautta. Vaikka in
himillisesti katsoen yhdistys on vasta konttausiässä, niin
olemme nopeasti oppineet vähintäänkin kävelemään,
jopa juoksemaan, ja ajamaan kansalaisten etua häikäi
lemätöntä tuulivoimarakentamista vastaan.
Toiminta on viime kuukausien aikana laajentunut kovaa
vauhtia. Tuulivoimayhtiöiden uusia hankkeita on laitettu
vireille tai on suunnitteilla pitkin valtakuntaa nyt jo yli
9000 megawatin nimellistehon edestä. Käytännössä tä
mä tarkoittaisi vähintään 30004000 suuren tuulivoima
lan pystyttämistä. Vaikka vain osa niistä on toteuttamis
kelpoisia, niin kansalaiset tarvitsevat nopeasti neuvontaa
ja tukea miten menetellä omalla paikkakunnallaan.

Jäsenmaksujen tuotto käytetään yhdistyksen juoksevien
kulujen peittämiseen. Yhdistys ei maksa palkkioita toimi
henkilöilleen.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN TAPAHTUU SEURAAVASTI:

1) Maksa jäsenmaksu yhdistyksen pankkitilille. Jäsen
maksun suuruus on 25 euroa/vuosi, ja se tulee suorittaa
yhdistyksen tilille: FI 85 1237 3000 1307 96. HUOM!
Muista kirjoittaa maksaessasi huomautus / viesti –kent
tään jäsenen nimi (= jäsen voi olla eri henkilö, kuin tilino
mistaja tai maksaja).
2) Jäsenrekisteriä varten tarvitaan alla mainitut tiedot. Il
moita ne yhdistyksemme sihteerille Maarit Miettiselle
osoitteeseen maarit.miettinen@tvky.info seuraavasti:
pakolliset tiedot:
 täydellinen nimi
 kotipaikka
 kotiosoite
 sähköpostiosoite

LISÄKSI ON TOIVOTTAVAA ILMOITTAA:

 koti tai matkapuhelinnumero
 tuulivoimahankkeen nimi ja paikka
Jälkimmäisten tietojen avulla on mahdollisuus saada
nopeasti yhteys tarvittaessa, ja saattaa yhteyteen keske
nään henkilöt, jotka eivät välttämättä tiedä toisistaan sa
malla paikkakunnalla (esim. lomaasukkaat ja vakituiset
asukkaat). Hankkeita voi myös olla useita samalla paik
kakunnalla.

Jäsenluettelo ei ole julkinen. Jäsenillä on oikeus
tarkastaa milloin hyvänsä omat tietonsa sekä nähdä tie
dot muiden jäsenten nimistä ja kotipaikoista. Tuulivoima
kansalaisyhdistys ry. ei luovuta jäsenten tietoja ulkopuo
lisille, esimerkiksi mainostajille.

Yhdistyksen nettisivuilla  http://www.tvky.info pää
see ”MATERIAALIA”osioon salasanan kautta vain jäsenet
käyttämään aineistoja ja salasana lähetetään vain niille,
jotka ovat maksaneet jäsenmaksun. Kyseistä osiota päi
vitetään jatkuvasti uusilla tiedoilla, esim. malleilla ja oh
jeilla muistutuksista ja valituksista, joten jäsenmaksulle
saa varmasti vastinetta. Jäsenillä on myös mahdollisuus
saada käytettävissä olevien resurssien puitteissa mak
sutonta lakiasiantuntijan neuvontaa yleisellä tasolla.

Tervetuloa jäseneksi Tuulivoimakansalaisyhdistykseen!

Arja IljinLaine, Maarit Miettinen, Timo Miettinen,
Antero Laine ja Arto Tauria

PIIRROS: ARTO TAURIA
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KLAMILAN KOULU RAKENTEILLA

Klamilan koulun ja päiväkodin rakennustyöt ovat alka
neet. Pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Kalevi Sun
tio Oy. Työmaalla työskentelee yhteensä 12 henkilöä,
kaksi työnjohtajaa, neljä kirvesmiestä ja kuusi maanra
kentajaa.

Työt etenevät ennalta sovitun aikataulun mukaisesti niin, että

perustukset ovat valmiina maaliskuussa viikolla 12 ja vesikatto

valmiina kesäkuun lopulla. Seinät muurataan heinäkuussa ja

syksyllä päästään sisätöihin. Koko rakennus on valmiina mar

raskuun lopulla ja luovutus on joulukuussa, jotta koulutyö voi

daan aloittaa uudessa koulussa vuonna 2014.

VILNIEMEN KOULU ON TYJHILLÄÄN

115 vuotta vanha Vilniemen koulu on suljettu sisätila ja ho

meongelmien vuoksi tämän vuoden alusta. Homeongelmia

Vilniemen koululla on ollut jo 1990luvulla ja kenties aiem

minkin. Korjausrahaa ei entiseltä Vehkalahdelta eikä nykyi

seltä Haminalta ole Vilniemelle kuitenkaan löytynyt.

Vuoden 2012 toukokuussa tehtiin Vilniemen koululla
sisäilmatutkimus, sillä koulua käyvillä lapsilla oli oireita ja
joku lapsi oli jo joutunut siirtymään toiseen kouluun oirei
den vuoksi. Tutkimuksesta tai sen tuloksista ei kuitenkaan
kerrottu lasten vanhemmille kuin vasta marraskuussa. Jou
lukuussa Vilniemen koulun oppilaat ja oppilaiden vanhem
mat sekä päiväkodin lapset vanhempineen kävivät kau
punginvaltuuston kokouksessa osoittamassa mieltään ja
vaatimassa selvitystä siitä, miksi sisäilmamittauksista ja tu
loksista ei kerrottu lasten vanhemmille. Tuloksia ei vanhem
pien mielestä oltu otettu vakavasti, vaikka niistä ilmeni, että
koulu kärsii vakavista sisäilmaongelmista ja homeesta.
Heidän mielestään lasten terveys oli vaarannettu. Mieleno
soituksessa vaadittiin lapsille ympäristö, joka ei vaaranna
lasten terveyttä. Lasten ja vanhempien vaatimuksena oli
uusi koulu ja päiväkoti Vilniemelle ja väliaikaisesti koulu se
kä päiväkoti tulisi siirtää parakkeihin.

Lopullisten mittausten selvittyä Vilniemen koulu sul
jettiin vuoden 2013 alusta ja vilniemeläisille luvattiin tilapäi
nen koulu joko parakki tai viipalekoulun ensi syksyksi. Ha
minan itäpuolelle ei enää ole yhtään toimivaa koulua. Vil
niemeä lähinnä olevassa Keskuskoulussakin on ilmennyt
sisätilaongelmia. Korvaavat tilat löytyivät toiselta puolelta
kaupunkia, sillä Haminan länsipuolella on kouluja muuta
man kilometrin välein viisi kappaletta, EteläPoitsilan, Veh
kalahden, UudenSumman, Summan ja Neuvottoman kou
lut. UudenSumman kouluun mahtuu pari sataa oppilasta
eikä siellä ollut kuin sata oppilasta, joten Vilniemen koulun

oppilaat siirtyivät käymään koulua UuteenSummaan.
Koulun käynti ”uudessa” koulussa on alkanut hyvin.

Aamuisin lähtee Vilniemen koululta kuljetus UuteenSum

ITÄISEN HAMINAN LÄHIKOULU
VIROLAHDELLA ?

Klamilaan nousee uusi lähes 1600 neliön koulurakennus neljällä
miljoonalla.

Runsas joukko vilniemeläisiä oli saapunut joulukuun
valtuustokokoukseen ilmaisemaan mieltään.

Vielä joulukuussa oltiin sitä mieltä, että Vilniemi on koulunsa
ansainnut, kuten kaupunginjohtaja Hannu Muhonen sanoi
mielenosoittajille.

VALOKUVAT: MERVI HYPPÄNEN
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Haminan kaupunki on laatimassa Mäntlahden ja Pyöt
saaren alueelle osayleiskaavaa, joka on tarkoitus olla
hyväksyttynä vuonna 2014. ”Kaavoituksella suunnitel
laan maankäyttöä ja hahmotellaan sitä, minne erilai
set toiminnot kaupungissa sijoittuvat ja miten kaupunki
kasvaa ja toimii. Haminassa kaavat valmistelee tekni
sen toimen maankäytön suunnittelun yksikkö (kaavoi
tus) maankäyttö ja rakennuslakiin perustuen.” (Hami
nan kaupunki Internetsivut, Perustietoa kaavoitukses
ta)

KAAVAN LAATIMINEN SISÄLTÄÄ NELJÄ VAIHETTA

Aloitusvaiheessa kaavan laatiminen käynnistetään kau
pungin hallituksen päätöksellä, laaditaan osallistumisar
viointisuunnitelma (OAS) ja ilmoitetaan kaavan vireille tu
losta. Tässä vaiheessa kuntalaiset ja he, joita kaava kos
kettaa voivat osallistua antamalla OAS:sta kirjallista pa
lautetta. Luonnosvaiheessa kaavasta valmistellaan kaa
valuonnos, joka asetetaan nähtäville. Kaavasta voi tässä
vaiheessa esittää mielipiteen kaavan laatijalle. Tämä on
osallistumisen tärkein vaihe, koska kaavaa pystytään
vielä muuttamaan. Ehdostusvaiheessa valmistellaan
kaavaehdotus, joka käsitellään ensin teknisessä lauta
kunnassa ja sen jälkeen se asetetaan virallisesti nähtä
ville. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen kaupungin
hallitukselle. Hyväksymisvaiheessa kaupunginhallitus
käsittelee kaavaehdotuksen ja kaupungin valtuusto hy

väksyy kaavan. Sen jälkeen kaavassa on valitusoikeus,
jolloin päätöksestä voi valittaa Kouvolan hallintooikeu
teen. Jos kaavasta ei tule valituksia valitusaikana, kuulu
tetaan kaavan voimaantulosta ja se astuu voimaan.

Mäntlahden, Pyötsaaren osayleiskaavan laajennus ja
muutos vireille asettamisesta tehdään päätös maalis
kuun kaupunginhallituksen kokouksessa.  Tämän jäl
keen laaditaan osallistumisarviointisuunnitelma (OAS),
jossa huomioidaan olemassa oleva suunnitelma, kaa
van tavoitteet, kaavoitusprosessi, ketkä ovat osallisia se
kä aikataulu. OAS:sta kuulutetaan ja ulkopaikkakuntalai
sille asianosaisille tiedotetaan kirjeitse, kertoo kaupungi
narkkitehti Vesa Pohjola.

Kaavasta on tarkoitus tehdä toukokuun aikana
luonnos, johon merkitään mm. kyläalueet, mahdolliset
uudet asuin sekä rantarakennuspaikat, kulttuurihistorial
lisesti merkittävät rakennukset, pihapiirit sekä paikat ja
arvokkaat luontokohteet.
 Kaavaluonnos on mahdollista esitellä asianosaisille,
jos siihen on tarvetta, lupaa Vesa Pohjola. Esittelytilaisuu
dessa voi esittää omia mielipiteitään ja muutosehdotuk
sia kaavaan. Kaavaan ei suunnitella tuulivoimalapuistoa,
mutta mm. virallinen uimaranta siihen todennäköisesti
merkitään. Rannataikaa lehti seuraan kaavaehdotuksen
etenemistä ja palaa asiaan toukokuun lehdessä.

MÄNTLAHDEN JA PYÖTSAAREN OSAYLEISKAAVAN LAA
JENNUS JA MUUTOS

maan ja Vilniemellä on valvoja seuraamassa, että kuljetus
ten odottelu sujuu rauhallisesti ja että kaikki pääsevät kyy
tiin. Aamuisin normaali vuorobussi koukkaa Vilniemen kou
lulle ja ottaa kyytiinsä koulun oppilaat ja jatkaa normaalia
reittiään linjaautoasemalle. Muutama oppilas tulee kyytiin
Wompista ja Tallinmäeltä. Linjaautoasemalta linjaauto jat
kaa koulukuljetuksena Poitsilan, UudenSumman ja Sum
man kouluille. Paluukuljetukset on järjestetty erilliskuljetuk
sena, sillä linjaautojen reittiaikataulut eivät sopineet koulu
kuljetuksiin kuten aamulla.

Vilniemen koululla toiminut päiväkoti siirtyi väliaikai
sesti Vilniemen Yrityksen tiloihin Seurantalolle. Pihaalueelta
aidattiin pieni tila lasten ulkoilua varten. Ulkoilualue on kui
tenkin ankea koulun pihaan verrattuna, koska se on pieni
ja kaikki keinut ym. välineet jäivät koulun pihalle.

Haminaan on tulossa kevään aikana kouluverkko
selvitys ja sen jälkeen päätetään rakennetaanko Vilniemel
le uusi koulu ja päiväkoti. Kouluverkkoselvityksen valmistut
tua selviää myös tuleeko Vilniemelle parakkikoulu tai ken
ties viipalekoulu vai jatkavatko lapset koulunkäyntiä Uu
dessaSummassa tai jossain muualla kunnes Haminan
itäpuolen lapsille valmistuu uusi koulu.

Lasten kuljetus maksa tällä hetkellä noin 8 000 eu
roa kuukaudessa ja vuodessa se tekee noin 80 000 euroa.
Viiden vuoden kuljetusten hinta olisi noin 400 000 euroon.

Lisäksi kustannuksia lisää päiväkodin korvaavien tilojen
vuokra ym. sekä koulukuljetusten valvojan palkkakustan
nukset. Jos Vilniemelle pystytettäisiin tilapäinen parakki/vii
palekoulu esimerkiksi viideksi vuodeksi, olisi sen hinta noin
700 000 euroa. Jos tästä summasta vähennetään kuljetus
ten ja tilapäisen päiväkodin kustannukset yhteensä noin
500 000 euroa, jää erotukseksi noin 200 000 euroa eli noin
40 000 euroa vuodessa. Tällä noin 40 000 euron lisäkus
tannuksella vuodessa saataisiin lapsille tuttu ja turvallinen
lähikoulu ja päiväkoti Vilniemelle.

Jos kuljetukset UuteenSummaan jatkuvat pitkään,
saattavat joidenkin lasten vanhemmat esim. Rakilassa tai
Mäntlahdessa arvioida reilun 20 kilometrin kuljetusmatkan
liian pitkäksi pienelle lapselle, jolloin he päätyvät hake
maan lapselleen paikkaa lähempää, vajaa kymmenen ki
lometrin päästä Klamilan uudesta koulusta. Kustannusten
välinen ero viipalekoulun ja kuljetusten välillä pienenee täl
löin, sillä Hamina joutuu korvaamaan Virolahden kunnalle
lasten koulunkäynnin Klamilassa, lisäksi Haminan valtio
nosuus pienenee muualle siirtyvien oppilaiden valtiono
suuden verran. Pohdittavaksi jää, mikä on Vilniemen kou
lua ja päiväkotia käyvien lasten etu ja kestävää kehitystä?

Mervi Hyppänen

Mervi Hyppänen
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TUOMO PELTOLA:

VIELÄKÖ ON VILLITAIMENIA ?

Luonnoksen sisältö julkaistiin 15.02.2013. Yleiskalastusoi
keudet laajenevat, kun jokaisella on oikeus veloituksetta
onkia ja pilkkiä. Aiemman lain mukaan pilkinnän hai
toista korvattiin vesialueen omistajille vuosittain vesia
luekorvaus.

Jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella on
oikeus harjoittaa viehekalastusta. Kalastonhoitomaksu
35 euroa korvaa viehekalastusmaksun ja aiemman val
tion perimän kalastuksenhoitomaksun (22 euroa). Omilla
vesillään kalastavat osakkaat joutuvat pakolla maksa
maan valtiolle myös viehekalastusmaksun. Maksu peri
tään kaikilta yli 18 vuotiailta kalastajilta. Kalastonhoito
maksuina kertyneet varat esitetään käytettäväksi:
 kalavesien käytön ja hoidon suunnittelusta, ohjaami
sesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta ai
heutuviin kustannuksiin.
 kalatalousalueiden toiminnan perusrahoitukseen.
 neuvontapalveluihin ja hankkeisiin
 kalastusopastoiminnan maksun 100 euroa vuosi (joka
oikeuttaa 6 kalastajan ohjattuun kalastamiseen yksityi
sillä vesillä), vesialuekorvauksen maksamiseen vesialu
een omistajille. Jos vesialueen omistajalle jaossa tuleva
määrä olisi enintään 100 euroa, varoja ei jaeta omista
jalle vaan asianomaiselle kalatalousalueelle. Nykyisin
Sydänkylän saama korvaus yleiskalastusoikeudesta on
ollut noin 2000 euroa vuodessa. Varat on käytetty kaikki
kalaveden hoitoon.
 kalastonhoitomaksun kannosta sekä ”kalastusrekiste
rin” pidosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Uutena vapautuksena on tulossa osakaskunnan osak
kaan myöntämä kalastuslupa:
 yhteisen vesialueen osakas voi ilman muiden osakkai
den suostumusta vastikkeetta tai vastiketta vastaan an
taa toiselle luvan kalastaa kalastusoikeutensa nojalla.

Luvat ja maksut kaupallisesta kalastuksesta kuuluvat
luonnoksen mukaan paikallisen ELYkeskuksen päätettä
viin asioihin. Vesialueen omistajia ja kalastusoikeuden
haltijoita on kuultava lupaalueella myönnettäessä kau
pallisen kalastuksen lupia. ELYkeskuksen lupapäätöstä
on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Kalastusalueet ja niiden päätäntävalta kalastuksen
ohjaamisessa lakkautetaan. Ohjausvalta siirretään ELY
keskuksille. Tilalle perustetaan kalatalousalueet, jotka
ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena
on ELYkeskuksen ohjauksessa kehittää alueensa kala

taloutta. ELYkeskus kutsuu koolle kalatalousalueen en
simmäisen yleiskokouksen sen jälkeen, kun sen rajat on
vahvistettu.

Kalatalousalueelle kuuluu luonnoksen mukaan
kalastuksenvalvontavelvollisuuteen liittyvien tehtävien
hoitaminen. ELYkeskus toimii kalastuksenvalvontaviran
omaisena.

ELYkeskus asettaa toimialueelleen alueellisen
kalatalouden yhteistyöryhmän, joka toimii ELYkeskuksen
ohjauksessa ja sen tehtävänä on antaa tarvittaessa
lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita kalastuksen
järjestämiseen ja kalakantojen hoitoon liittyen. ELYkes
kuksen ohjauksessa määritellään kunkin osakaskunnan
pyynnin kestävä enimmäismäärä pyydysyksiköissä. Pyy
dysyksiköitä jaettaessa on otettava huomioon yhteisen
vesialueen osakkaat sekä muut, joilla on oikeus harjoit
taa kalastusta (ammattikalastajat). Jollei kalaveden käy
töstä muuta päätetä, pyydysyksiköt jakautuvat yhteisen
kalaveden osakkaiden kesken heidän vesialueosuuk
sien mukaisesti. Osakaskunta voi antaa tarkempia
määräyksiä osakkaille kuuluvan kalastusoikeuden käyt
tämisestä.

Nykyisten 17. helmikuuta 1989 olevien sääntöjen
mukaan Sydänkylän kalavedessä käytettyjen pyydysten
pyydysyksikkömäärä on enintään 3 600 pyydysyksikköä.
Kylässä vakituisesti asuvien lisäyksiköiksi on varattu
1000 pyydysyksikköä. Lisäyksiköillä kalastava ei voi
vuokrata kalastusoikeutta tai osaa siitä edelleen eikä
luovuttaa kalastuslupia kolmannelle.

Kaupalliseen kalastukseen tarkoitettuja pyydyksiä
ovat trooli, nuotta ja isorysä. Merellä yleisellä vesialueel
la verkot, joiden yhteispituus on enemmän kuin 450
metriä.

Kalojen istuttaminen on sallittu ainoastaan, jos is
tutuksesta on määrätty kalatalousalueen käyttö ja hoi
tosuunnitelmassa. Muut kuin kalastajat eivät saa har
joittaa kalastamansa saaliin ensimyyntiä. Aiemmin han
kittua laillista pyydystä on lupa käyttää vuoden ajan lain
voimaan tulosta. ELYkeskus määrää sallitut alueet ka
lastuksessa, sallitut pyydykset, kalastuksen kohteena
olevat kalalajit, sallitut kalastusajankohdat sekä tarvit
taessa kalastuksen sallitun enimmäissaaliin.

Tuomo Peltola

ALUSTAVIA LUONNOKSIA KALASTUSSÄÄNNÖKSIKSI
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Kolmevuotinen hanke käynnistyi 2012. Hyväksytty han
kekustannus on 475 390 euroa, Virolahden maksuo
suus on 6 320 euroa. Hanke on niin sanottu sateen
varjohanke, jossa viiden kunnan Pyhtään, Kotkan, Ha
minan, Virolahden ja Miehikkälän kestävän luonto
matkailun hankkeen tavoitteina ovat :
 seudullisen luontomatkailustrategian muodostami
nen
 luontomatkailuyritysten verkostojen muodostaminen
ja verkoston toiminnan käynnistäminen
 luontomatkailupalvelujen tuotteistaminen
 matkailuinvestointihankkeiden ja matkailupalvelujen
edistäminen ja koordinointi
 luontomatkailukohteiden infrastruktuurirakenteiden
suunnittelun edistäminen
 kestävien energiavaihtoehtojen suunnittelun edistä
minen kohteissa
 luontomatkailutuotteiden markkinoinnin ja viestinnän
edistäminen

Hanke on yhteistyössä EteläKarjalan Vetovoimaa
hankkeen kanssa. Virolahden painopistealueiksi va
littiin Vaalimaa, Hurpun luontomatkailualue ja Klami
lan sataman alueen luontomatkailun kehittäminen.
Hurpun luontomatkailualueen kehittämissuunnitelma

ja Master Plan luonnos julkaistaan seminaarissa
huhtikuussa.

Seutukunnan melontareittien suunnittelu on
käynnistetty Kari Taimiston johdolla. Ohjausryhmän
kokouksessa tuli puheeksi Klamilan seudun soveltu
vuus melojien tukikohdaksi:
 kunnalla varastotilaa kanooteille
 hyvä satama
 suojaisa lahti
 leiri ja majoitustiloja Vetoosastolla
 vuokramökkejä
 lyhyt matka kansallispuistoon
 Salpalinjan linnoitteita
 Huovari, Pisi, Vepsu, Pulterit, UlkoTammio, Tammio
 Klamilan kylän palvelut helposti tavoitettavissa

Kotkan seudulla toimii koskenlasku ja melontayrityksiä
lähinnä Kymijoella. Täytyy keskustella kylässä ja kun
nassa millainen vastaanotto luontomatkailijoille tulisi.
Hankevetäjä Taini Rajala ja kansallispuiston johtaja
Annukka Rasimäki olivat varsin kiinnostuneita Klami
lan tarjoamista mahdollisuuksista.

Tuomo Peltola

Uudenmaan ja KaakkoisSuomen ELYkeskukset an
toivat uuden määräykset vuoden 2013 alusta koskien
meritaimenen kalastusta valtion yleisellä vesialueella
meressä. ELYkeskuksessa Kouvolassa ovat havain
neet, että suurimmat uhat luonnontilaiselle meritaime
nelle ovat meritaimenjokien luonnontilan heikkenemi
nen ja verkkokalastus ulkomerellä. Kymijoki on ollut
yksi merkittävimmistä lohijoista koko Itämeren alueel
la. Viimeiset sata vuotta Kymijokea on käytetty yleise
nä viemärinä, sekä Kymijoki on valjastettu voimaloi
den avulla sähkön tuotantoon.

Uusien määräysten mukaan villin taimenen ka
lastus loppuu kokonaan. Saaliiksi saadut rasvaevälli
set taimenet on vapautettava takaisin veteen elävänä
tai kuolleena. Istutuksista peräisin olevat rasvaevättö
mät taimenet voidaan ottaa. Meritaimenen alamitta
valtion vesillä nostettiin 65 senttimetriin. Yksityisillä
osakaskuntien vesillä taimenen alamitta on 50 senttiä
eikä mitään rasvasääntöä ole voimassa.

Valtion vesillä meritaimenen pyyntiin tarkoitettu
jen pohjaverkkojen solmuväli nostettiin 80 millimetriin.
Osakaskuntien vesillä solmuväli taimenen verkoilla on
edelleen vähintään 50 milliä. Pohjaverkolla tarkoite
taan pohjaan asetettua verkkoa, joka ei ulotu kolmea
metriä lähemmäs veden pintaa. Lähemmäksi kuin
kolme metriä pinnasta asetettu verkko on pintaverkko

ja tällöin taimenen pyynnissä on kaikilla vesillä 80
millimetrin solmuväli sääntöä voimassa. Valtion vesillä
alle 80 millimetrin solmuvälisten verkkojen langan
paksuus pitää päätöksen mukaan olla yksikuituista
tai yksilankaista ja langan suurin sallittu paksuus on
0,20 millimetriä.

Yksityisillä vesillä toimivaltainen taho kalastusra
joitusten antajaksi on kalastusalue. ELYkeskus toivoo
kalastusalueilta rajoituspäätöksiä omille alueilleen. Vi
rolahden kalastusalueen hoitokunta keskusteli toi
veesta ja totesi, ettei Virolahdella ole taimenen kutujo
kien edustoja ja taimenen pyynti on pienimuotoista,
joten mitään tarvetta rajoittaa taimenen pyyntiä Viro
lahden yksityisvesillä ei ole.

Virolahden kalastusalue ei ole asettanut mitään
rajoituksia alle 80 millimetrin solmuvälisten verkkojen
langan paksuudelle, kun niitä lasketaan pyyntiin ran
taveteen. Kannatan nykyistä ELYkeskuksen linjaa heti,
kun kunnostettu puhdasvetinen Kymijoki laskee va
paana Suomenlahteen.

Tuomo Peltola

KESTÄVÄ LUONTO HANKE KAAKKO 135 (ASTETTA)HANKE

VILLI TAIMEN



SIRU AHOPELTO:

PRO KELKKANIEMI –
SATAMAN UUSI KEHITTÄMISYHDISTYS

Virojoen Rajasalissa käynnistyy maaliskuun 12. päivä
Kaakonkulman merellisestä luonnosta ja sen kiinnos
tavista erityispiirteistä kertova luentosarja Virolahden
meriakatemia. Meriakatemian luennoitsijat edustavat
sekä vahvaa paikallista että valtakunnan tason huip
puasiantuntemusta.

Sarjan ensimmäisellä luennolla tiistaina 12.3. FT Raimo
Päiviö valottaa kuulijoille Virolahden alueen merellistä
historiaa  viikinkikaudelta lähtien. Luennolla kuullaan
merenkulun historiasta, laivanrakennuksesta,  seprakau
pasta ja muusta talonpoikaispurjehduksesta, etenkin
purjehduksista  Pietariin ja niiden moninaisista vaikutuk
sista. 19.3.toisella luennolla EteläSuomen merikalasta
jain liiton toiminnanjohtaja Teemu Tast kertoo kalastuk
sesta seudullamme ennen ja nyt. Luennot jatkuvat pää
siäistauon jälkeen 2.4., kun meribiologi Maiju Lanki va
lottaa vedenalaisen luonnon kartoituksia Itäisen suo
menlahden pinnan alta. Juuri äsken Itämeri –palkinnon

saanut erikoistutkija Seppo Knuuttila kertoo 9.4. ajankoh
taista tietoa Suomenlahden tämänhetkisestä tilasta ja
tulevaisuudennäkymistä. Sarjan päättää 16.4. DI Maria
Hännisen luento Suomenlahden meriturvallisuudesta ja
–liikenteestä.

Meriakatemia on jatkoa vuoden 2012 suositulle Luon
toakatemialle ja edellisvuoden tapaan se on tarkoitettu
kaikille aiheesta kiinnostuneille. Sarja tarjoaa tukevan
tietopaketin ja täydentää niin harrastajien, koululaisten
kuin myös esim. matkailun parissa toimivien tietämystä
paikallisista merellisistä olosuhteista. Virolahden meria
katemian järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Haminan
kansalaisopisto, Virolahden kunta ja Kaakon Luonto ja
Kulttuuri ry.  Virolahden meriakatemian luennot järjeste
tään tiistaisin Virojoen Rajasalissa (Itätie 1) klo 1819.30.
Luentomaksu 10 eur, viiden luennon sarja 40 eur. Ei en
nakkoilmoittautumisia.

Siru Ahopelto

Klamilan sataman ympärillä on vuosien varrella ollut
paljonkin toimintaa ja erilaista kehittämistä. Siitä ovat
vastanneet pääasiassa kylässä toimivat yhdistykset,
mutta asialla ovat olleet myös ulkopuoliset, kuten vii
me aikoina Kehittämisyhdistys Sepra ry:n kansainväli
nen COMCOT –hanke ja Kaakon Luonto ja Kulttuuri
ry:n VILUKKO –hanke. Porukkaa ja toimijoita ajan mit
taan on ollut monia ja paljon hyviä tuloksia on saatu
aikaiseksikin. Satamasta on kuitenkin puuttunut sel
keästi toimintaa kokoava taho, yhdistys, joka kokoaa
kaikki puolueettomasti yhteen satamaa kehittämään.
Syksyn 2012 aikana hyvässä hengessä käydyissä kes
kusteluissa nousi selvästi esille tällaisen sataman
oman kehittämisyhdistyksen tarpeellisuus.

Pro Kelkkaniemi ry kirjoitti perustamiskirjansa 11.12.2012.
Perustajajäseniä ovat Jarmo Ahonen, Jari Harju, Jartti
Malmi, Heli Varjakoski ja Tuomo Peltola. Yhdistyksen
sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on toimia: ”Klami
lan sataman paikallisten ja laadukkaiden palveluiden
säilyttämiseksi ja lisäämiseksi, kehittää sataman palve
luiden ja työllisyyden yleisiä edellytyksiä sekä edistää lä
hialueen asukkaiden ja sataman vieraiden viihtyisyyttä.

TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS:

• kokoaa ja koordinoi satamasta kiinnostuneiden taho
jen yhteistyötä

• osallistuu satamaa koskevaan suunnitteluun, tekee
selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja

• järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia,
opintomatkoja ja muita tilaisuuksia

• harjoittaa tiedotus ja valistustoimintaa

• osallistuu kehittämishankkeisiin sekä toteuttaa itse sa
taman kehittämistä edistäviä hankkeita

Nimikin se jo kertoo: Pro Kelkkaniemi toimii Kelkkanie
men puolesta. Yhdistys kokoaa ja kutsuu mukaan sata
massa toimivia ja sataman kehittämisestä kiinnostunei
ta yrittäjiä, yhdistyksiä ja aktiivisia asukkaita. Tekemistä
innokkaille riittää, sillä ensimmäiset yhdistyksen omat
kehittämis ja investointihankkeet ovat käynnistymässä
keväällä 2013. Yhdistys on hakenut rahoitusta Sepra ry:ltä

• uimarannan rakentamiseen

• sataman potkuriopasteen pystyttämiseen

• sataman alueen maisemointiin

• kesätapahtuman ”Fish and Soul” järjestämiseen 13.7.
satamassa sekä

• yhteistyön virittelyyn Kaunissaaren kyläkunnan kanssa ,
joka on myös mukana kansainvälisessä COMCOT –pro
jektissa
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VIROLAHDEN MERIAKATEMIA KÄYNNISTYY MAALISKUUSSA
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KLAMILA RÄP

Uutta koulua suntio rakentaa.
Onko kirkon hylännyt hän, jou

Kohta lapset siellä pakertaa
Kunttaliitos ohi män, jou, jou

Täällä uusi tuuli puhaltaa.
Kaikki toivoo parempaa, jou

Kuka tänne uskaltaa sijoittaa
Se eurot poikimaan saa, jou, jou

Tulkaa kaikki tänne Klamilaan
Täällä teitä me ootellaan jou, jou.

VeliMatti Kouki

CHARLES NYBERG:

KLAMILA STRATEGIA OHJELMANI

Virolahti strategiassa esiintyy Klamila maininnoilla: ka
lankasvatus ja jalostus, paljon potentiaalia matkailu
toimen kehittämiseen, liittyy muun muassa myös Kla
milan satamaan.

Olen tässä laatinut oman Klamila Strategia ohjelman:

• Vierasvene/kalasataman kehittäminen ja markkinointi
ensinnäkin venäläisille itään ja muille länteen

• Huviveneiden huolto, korjaus, ja säilytyshalli

• Huvivenesatamana, jolloin tarvitaan esitteen lisäys,
missä päin Suomea Klamilan vierasvenesatama on.

• Talvikalastusta, pilkkimistä, nuottaa ja verkkoa venäläi
sille (tiedämme venäläisten innostuksen yleensa kaloi
hin ja kalastamiseen) itään ja muille länteen.

• Asiantuntemusta löytyy omasta takaa (kalastukseen,
polttoainejakeluun, muonitukseen, kauppa ym.)

• Klamilan satamaalueen hyödyntäminen (matkailu +
kalanjalostus), rantasauna, grillikatos, uimapaikka,
vuokrahuvilat ym.

Olen tämän jutun laatinut vastuullisena kunnanvaltuus
ton jäsenenä, jolla on pyrkimyksenä kehittää muutakin
kunnan osaa kuin vain Vaalimaata ja johon löytyy valta
vasti mahdollisuuksia niin kuin Klamilasta. Mikäli löytyy
muitakin ideoita asian tiimoilta niin niitä vain tuomaan
julki.

Charles Nyberg
Virolahden perussuomalainen kunnanvaltuutettu.

charles.nyberg@haminetti.net



KAAKONRANNAN SAPUSKAA
HEINI EKHOLM

Kirjoittaja on Lahdessa asuva entinen rakilalainen ja toinen Elitefoodkasvisruoka
blogin kirjoittajista. Lisää reseptejä löytyy osoitteesta http://elitefood.wordpress.com
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LINDSTRÖMIN PAPUPIHVIT

(1012 KPL)

4 dl keitettyjä kidneypapuja
TAI 1 tölkillinen säilöttyjä kidneypapuja
2 punajuurta
1 sipuli
3 rkl silputtua suolakurkkua (ei välttämätön)
0,5 dl vehnäjauhoa
2 rkl perunajauhoa
1 tl meiramia
0,5 tl timjamia
suolaa
pippuria
(ripaus maustepippuria)
öljyä paistamiseen

Voit keittää punajuuret kypsiksi tai puolikypsiksi, mutta se
ei ole välttämätöntä. Keitetyt punajuuret ovat pehmeitä ja
niiden raastaminen käy helpommin kuin raakojen puna
juurten. Tai voit käyttää pihveihin etikkapunajuuria.

Survo pavut rikki muusinuijalla, joukkoon saa jäädä
isompia papupaloja. Jos haluat sileämmän koostumuk
sen, käytä sauvasekoitinta. Silppua sipuli ja suolakurkku
ja raasta punajuuret hienoksi. Sekoita kaikki ainekset
keskenään. Muotoile taikinasta pihvejä käsin ja paista
ne pannulla öljyssä kauniin ruskeiksi.

LANTTUKUKKO

1 kg lanttua
n. 2 dl vettä
suolaa
1 rkl keittämätöntä riisiä
margariinia (väh. 60% rasvaa)

*taikina**:*
4 dl ruisjauhoa
4 dl vehnäjauhoa
1 tl suolaa
3 dl vettä

Kuori lantut ja leikkaa ne 48 lohkoon lanttujen koosta
riippuen. Leikkaa lohkot ohuiksi viipaleiksi. Keitä lanttuvii
paleet puolikypsiksi suolalla maustetussa vedessä. Valu
ta ja anna jäähtyä.

Sekoita taikinaainekset keskenään. Kauli taikina ympy
räksi tai soikioksi, reunat saavat olla ohuemmat kuin
keskiosa. Ripottele riisi keskelle taikinaa, se imee itseen
sä liian kosteuden paistamisen aikana. Levitä kerros
lanttuviipaleita taikinan keskelle, ripottele päälle suolaa
ja muutamia margariininokareita. Laita uusi kerros lant
tua, suolaa ja margariinia ja jatka näin kunnes kaikki
lantut ovat taikinan päällä Laita päällimäiseksi vielä vä
hän lisää margariinia.

Taita taikinan reunat taitteen päälle ja sulje kukko tiukas
ti. Käytä vettä apuna ja hiero saumakohtia hellästi, jotta
saat ne hyvin kiinni.

Paista 200 asteessa 11,5 h. Sivele paistettu kukko sula
tetun margariinin ja veden sekoituksella. Kääri voipape
riin ja sen jälkeen vielä pyyhkeeseen. Hauduta kukkoa
lämpimässä paikassa muutamia tunteja tai yön yli. Voit
kääriä kukon vielä huovan sisään tai laittaa sen takaisin
uuniin, jos uuni on jäähtynyt alle 100 asteiseksi. Tarjoile
sellaisenaan tai margariinin kera.

VALOKUVAT: HEINI EKHOLM
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Huomasin alkavasta migreenistä kaksi viikkoa sitten, että
kevät on tullut. Jostain syystä, vaikka en ole kevät ihmi
siä, asun asunnossa, jossa ikkunat antavat parhaiten
valoa ihanalle aamuauringolle. Ensimmäinen kirkas, au
rinkoinen kevätaamu talven jälkeen tuntuu juuri sille iha
nalle noin viisitoista minuuttia, jonka jälkeen olen taas
valmis siirtymään pimeään aikaan. Sitä paitsi kirkkauden
myötä myös äänet tuntuvat terävämmiltä, ilma on petol
lisen lämmintä ja saan aina kevätflunssan.

Aamulla kun luin Kymen Sanomat (3.3.13), jossa oli Ha
minan seurakunnan kappalaisen Elina Rajalan kirjoitus
Valonlapsena olemisesta, jäin pohtimaan tätä pimey
destä valoon tematiikkaa vähän enemmän. En ainoas
taan kristinuskon merkityksessä vaan yleisellä tasolla. Pi
meydestä valoon asioiden saattaminen on hyväksi. Kun
monesti illalla pimeydessä miettii asioita pääsemättä
puusta pitkälle, niin aamulla ratkaisu onkin piirrettynä
kartalle. Samoin, jokin asia, joka on aiheuttanut pahan
mielen, muuttuu yön pimeinä tunteina moninkertaiseksi
henkiseksi möröksi, jonka aamu taas ajaa tiehensä.
CMX laulaa: ”Yö ei ole pimeä päivä.” Ja tämän asian
olen todennut monesti, näinhän se on.

Sitten näistä toisista möröistä eli pimeän pelosta. Vaikka
olen syksyn lapsi, eikä kaamoksessa ole mitään ikävää,
niin silti pimeys pelottaa ja koen olevani ennen kaikkea
valonlapsi. Ihmisen sisäinen valo voi loistaa myös pi
meyden keskellä. (Eikä aiheuta migreeniä). Toisaalta pi
meyden pelkoa on turha alkaa peittoamaankaan. Se
kun on osa luontaista itsesuojeluvaistoa. Uskon, että ih
miset, jotka eivät pelkää pimeää ovat hävittäneet osan
luontaista itsesuojeluvaistoa ja ovat myös henkisesti hie
man heikommalla kantimella.

Symbolisella tasolla kristinuskossa pimeydestä valoon
merkitsee synnintunnustamista. Jos ajattelee, että tulem
me nyt kevään myötä pimeydestä valoon, niin olemme
näin ollen ihmisenäkin enemmän paljaina ja vaadimme
tunnustusta elämään. Kohta kaikki taas herää lumen al
ta eloon, elämme jälleensyntymän aikaa kaikella tasolla.
Joillekin se aiheuttaa migreenin, toisille taas suunnaton
ta iloa ja mielihyvää. Katsokaamme siis rohkeina pimey
destä valoon. Ja lähdemme, vaikka keväthangille hiihtä
mään.

Ninni Suntio
Käsikirjoittaja, äitiysvapaalla

NINNI SUNTIO:

PIMEYDESTÄ VALOON

VALOKUVA: NINNI SUNTIO



RANNANTAIKAA... Numero 1 2013 HELMIKUU Sivu nro 24

KLAMILAN KYLÄKIRKKO
HAMINAN SEURAKUNTA

• Su 24.3. klo 10. Messu. Jarmo Uotila / Inna
Heikkilä, lukija Raija muurman
• Ma 1.4. klo 10. Messu, 2. pääsiäispäivä. Matti
Astola / Inna Heikkilä. Lukija Mauri Leinonen.
Kolehti Klamilan Kirkon Tuki ry.
• Su 21.4. klo 10. Messu, Eläkeläisten kirkkopyhä.
Jarmo Uotila / Inna Heikkilä. Lukija Eläkeläisten
edustaja. Kolehti Klamilan Kirkon Tuki ry.
• Su 12.5. klo 10 Messu, Äitienpäivä. Taina
Karvonen / Inna Heikkilä. Lukija Vuokko Olli.
• Su 26.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus. Lasten
kevätkirkko, kouluun lähtevien siunaus. Jarmo
Uotila / Inna Heikkilä. Lukija Lapsityön edustaja.

Huom! TIEKIRKKO JA BASAARI 24.6.26.7.
Lahjoitettua tavaraa otamme mielellään vastaan.

Muutokset mahdollisia. Lue seurakuntapalstaa
Kaakonkulmasta.

VUOSIKOKOUKSIA
• Männikkösuontien vuosikokous Sydänkylän Erämiesten
majalla 15.3 klo 18.00 .

• Pyötsaaren kalastuskunnan sääntömääräinen vuosi
kokous pidetään lauantaina 16.3.2013 kello 13.00 Mänt
lahden seuratalo Toivolassa (Museotie 820). Valtakirjojen
tarkastuksen alkaa kello 12.30.

• Mäntlahden osakaskunnan vuosikokous pidetään Toi
volassa sunnuntaina 17.3.2013 klo 12.00.

• Rannantaikaa väki ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään 17.3.2013 klo 15.00 Rantaituvalle, Simonmäentie
18, Mäntlahti.

• Sydänkylän osakaskunnan vuosikokous metsästysma
jalla 23.3 klo 14.00 .

• Rakilan osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous
pidetään 24.3.2013 klo 13.00 Kodalla.

KOKOUSKUTSU
Rannantaikaa väki ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään 17.3.2013 klo 15.00 Rantaituvalla, Simonmäentie
18, Mäntlahti. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Hallitus

Runko, joka seisoo vahvana omilla juurillaan.
Oksat, jotka levittäytyvät eri suuntiin.
Lehdet, jotka silmujen jälkeen avautuvat ottamaan vas
taan sään vaihtelut.
Kevään valon, kesän lämmön, syksyn viileyden,
irrotakseen pois talven kylmyydestä.

Puu paikallaan, runko paljaana, jokainen oksan haara
näkyvissä.
Rungon sisällä uusi alku odottamassa vuoroaan.
Luonnon kiertokulku, ihminen osana sitä,
ottamassa vastaan sään vaihtelut,
muuttumassa, kasvamassa,
oman elämänsä mittaan.

Vappu Harjumaaskola

VALOKUVA: VAPPU HARJUMAASKOLA


