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Vastine Atte von Wrightille
Kuopion Luonnonystäväin
yhdistyksen (KLLY) edusmies
Atte von Wright väittää Viikkosavossa 22.4., että Päivärannan maisemahoidolliset hakkuut on tehty jotenkin väärin ja luvan vastaisesti. Päivärannan asukasyhdistys haluaa
oikaista Wrightin virheelliset
väittämät.
Asukasyhdistys on ajanut
hoitosuunnitelman toteuttamista noin kuuden (6) vuoden ajan. On pidetty lukuisia katselmuksia, joissa ovat
olleet mukana Kuopion kaupungin edustajat, asukasyhdistyksen edustajat ja myös
KLLY:n edustajat. Lopullinen
suunnitelma on laadittu täydessä yhteisymmärryksessä,
myös KLLY:n edustajat sen
hyväksyivät.
Tuntuukin ihmeelliseltä, että ”luonnonsuojelijat” ryhtyvät välittömästi moittimaan
sopimiaan toimenpiteitä. Tosin KLLY:n historiasta löytyy useita tapauksia, joissa on
toimittu samalla tavalla. Ensin sovitaan ja sitten perutaan.
Lehtijutun kuvassa Atte von
Wright tarkastelee karttaa.
Hän väittää, että hakkuu on
maisematyölupakartan vastainen. Kuvasta ei selviä, onko hänellä sattunut oikea kartta mukaan.
Päivärannan asukasyhdistys on tarkistanut, että suoritetut toimenpiteet ovat maisematyöluvan mukaiset. Jutussa mainittu Helena-myrsky on erillinen asia. Sen takia
muutama orvoksi jäänyt puu
jouduttiin kaatamaan.
Päivärannassa toteutettu
maiseman hoitosuunnitelma
kattoi koko alueen. Asutuksen reunoilta ja talojen läheltä poistettiin ylisuuriksi kasvaneita, varjostavia ja vaarallisia puita ja raivattiin pusikoita. Jo nyt voi sanoa, että toimenpide onnistui. Esimerkik-

si Kelo- ja Tuomikujalla valon
määrä lisääntyi noin 80 prosenttia ja talvellakin kaamosaikaan aurinko nousee horisontin yli. Ei siis olla niin kuin
Utsjoella.
Myös liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen maisemanhoidolla näyttää olevan
vaikutusta. Monen risteyksen
kohdalla näkyvyys on avartunut ja näkemäesteet poistuneet.
Atte von Wright suoltaa
lehtijutussa tuttua jargoniaan:” Niillä (hakkuilla) on
väistämättömiä haitallisia vaikutuksia myös alueiden luonnon monimuotoisuuteen ja
virkistysarvoon…”
Päivärantalaiset ovat asiasta täysin eri mieltä. Jo muutaman päivän jälkeen näkee,
että monimuotoisuus on lisääntynyt, valoon päässeet
pienemmät puut ovat levittäneet oksansa ja alkaneet vihertää. Synkkä kuusikko ei
ollut missään mielessä monimuotoinen. Se tukahdutti kaiken muun. Wrightin kaltaisille ”luonnonystäville” hoitamaton ryteikkö on näköjään
virkistyksen korkein lähde.
Tavalliselle ihmiselle taas ei.
Päivärannan asukasyhdistys pyrkii edistämään kaikin käytettävissä olevin tavoin asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Vuosittaiset siivoustalkoot ja metallikeräystempaukset ovat osa
toimintaa. Suuremmat hankkeet, joihin tarvitaan muitakin osapuolia, on saatu vietyä läpi sitkeällä työnteolla.
Näin tapahtui tämän maisemahankkeen kanssa onnistuneesti. Lisää päivärantalaisten
asioista voit lukea osoitteesta:
www.paivaranta.fi.
Päivärannan
asukasyhdistys ry
Hallitus

LUKIJAN KUVA

Viikkosavon lukija ihmetteli Jynkän Aittolammentien päähän
eksyneitä sorsia, jotka nukkuivat aivan kadun varressa bussipysäkin vieressä. ”Sorsat ovat aikaisemmin olleet läheisellä lammella. Ovatkohan ne menossa kaupunkiin ostoksille?”
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Lähetä ytimekäs (max 1500 merkkiä) mielipidekirjoituksesi osoitteeseen: mielipide@viikkosavo.fi tai os. Viikkosavo, PL 8, 70101 Kuopio.
Mikäli kirjoitat nimimerkillä liitä mukaan myös nimesi ja yhteystietosi. Viikkosavon toimitus valitsee julkaistavat mielipidekirjoitukset. Mielipiteet voidaan julkaista myös Kuopion Kaupunkilehdessä.

Tuulivoima
leikkauslistalle!
Anna Tiihonen kirjoitti ihmettelevään sävyyn (Viikkosavo 15.4.), miksi tuulivoimaa on suunniteltu puolueiden leikkauslistalle. Mikä
päästöttömässä tuulivoimassa mättää, kun ajatuksena se
on kaunis?
Tuulivoimaenergiateollisuuden edustajat ovat antaneet teoreettisia mallinnuksiaan tuulivoiman tuotosta,
tuulisuusennusteista ja melumallinnuksista. On ollut
valtavia ennusteita työllisyydestä tuulivoiman ympärillä,
maanvuoratuloja maanvuokraajille ja kunnille kiinteistöverotuottoina. Mikä näistä on
käytännössä toiminut? Ei mikään.
On luvattu paljon, saatu
vain ongelmia lähinnä melun muodossa, energiaa vain
vähän. Tuulivoimateollisuuden edustajat ovat omalla ahneudellaan ampuneet itseään
jalkaan. Ihmisiä on leimattu
hulluiksi valittaessaan melusta, koska mallinnusohjelmat ovat näyttäneet teoreettisesti erilaisia arvoja.

044 773 0003
www.lametek.ﬁ

Uusin tilanne on Pöytyällä, jossa Pohjois-Savossakin
vaikuttava NWE Sales tuulivoimatoimija on uhkailemassa kuntaa oikeustoimilla, jos kunta haluaa suojella asukkaitaan melulta 2 km
suojaetäisyydellä voimaloihin. Tässä tilanteessa toimija
ei saisi riittävän montaa myllyä pystyyn. Suomessa on jo
riittävän monta paikkakuntaa, joissa ihmiset ovat käyneet oikeustaistelua omien
oikeuksiensa puolesta vuosikausia, tai joutuneet muuttamaan kodistaan.
Melua syntyy teollisuusluokan voimaloista ja melu
on todellista vielä 2 km päässä myllyistä. Työterveyslaitoksen tutkimus, VTT:n tutkijat ja myllyjen lähiasukkaat
ovat osoittaneet käytännössä, että hetkellisesti sisämeluarvot ylittyvät reilusti 1,8 km
päässä lähimmästä voimalasta. Tuulivoima toimijoiden mukaan halutaan puhua
vain melun keskiarvoista, joka vääristää tuloksia.
Suurien tuulivoimaloiden

mainitaan käynnistyvän n.
4 m/s tuulella ja käyvän täydellä teholla n. 12 m/s tuulen nopeudella. Tuulisuus on
Pohjois-Savossa teoreettisen
Tuuli Atlaksen mukaan keskiarvoltaan n. 6 m/s, vuoden
2011 mittausten mukaan edes
tähän ei päästä todellisuudessa. Eli sisämaassa tuulivoimaloiden tuotanto on ja tulee
olemaan olematonta.
Ilman voimakasta tariffi- järjestelmää (140milj. €
2015) kukaan ei edes ehdottaisi yhtään yli 3 MW voimalaa Pohjois-Savoon. Rannikolla tuulivoimalla voi olla tietyin varauksin mahdollisuuksia Suomessakin.
Työllisyys tuulivoiman
ympärillä on rajoittunut tähän saakka siihen, että muutamat maanrakennusfirmat
ovat olleet rakennusajan toimijoina, sen jälkeen on tarvittu enää lumen auraajia
tiepätkillä. Ulkomaiset firmat ovat asentaneet myllyt ja
huolehtineet lopusta valvonnasta ulkomailta käsin.
Kun ei tuule riittävän ko-

vaa, turvaudumme joko halpaan kivihiileen tai ostamme
ulkomailla tuotettua energiaa, tätä kutsutaan säätöenergiaksi. Tässä vaiheessa tuulivoima ei olekaan enää päästötöntä, omavaraista ja halpaa.
Tuulivoimateollisuuden
kehittyminen ei ole ollut huikeaa, muualla kuin poliittisten lobbaajien mielikuvissa ja puheissa. Jos oikeasti
paneutuu tuulivoima asioihin, niin faktat on tarkistettavissa VTT:ltä. Esim. vuonna 2013 tuulivoimalla tuotettiin 0,9 % suomen sähkönergiasta, huikeaa. Ylen uutisista netistä voi seurata hakusanalla tuulivoima tämän tuulifarssin etenemistä.
Toivon bioenergian lisääntyvän tulevaisuudessa, mutta se ei voi tapahtua ihmisten
terveyden ja hyvinvoinnin
kustannuksella, kuten tuulivoimatoimijat ovat tähän
mennessä toimineet.

menoon. Ehdokkaan saama,
puolueen äänimäärästä riippuvainen vertausluku määrää, meneekö ehdokas läpi.
Näissäkin vaaleissa samassa vaalipiirissä eri puolueessa eduskuntaan pääsi pienimmillä äänillä kuin toisessa puolueessa. Koko maassa
eri vaalipiireissä mentiin läpi
jopa 3000 ääntä pienemmillä äänimäärillä kuin varasijalle jääneet tai eduskunnasta kokonaan pudonneet. Tämä puhututtaa. Vaalijärjestelmämme asettaa monien mielestä ehdokkaat ja äänestäjät eriarvoiseen asemaan. Se
saattaa syödä äänestäjien äänestysintoa.
Näissä vaaleissa Savo-Karjalassa vaalijärjestelmämme
ja vaalipiiriuudistus mahdollisti pienten puolueiden
ehdokkaiden läpimenon. Se
on onnittelun paikka. Läpimenoa ei ratkaissut ehdokkaiden saama äänimäärä, sil-

lä pienten puolueiden läpimenijöiden henkilökohtaiset
äänimäärät olivat pienempiä kuin samassa vaalipiirissä varasijalle jääneillä. Läpimenon mahdollisti ehdokkaan saama vertausluku. Tämä mietityttää. Siksi tätä on
hyvä avata. Myös vaalijärjestelmämme uudistamisesta on
keskusteltu ja moni toivoo
järjestelmän uudistamista.
Minä tahdon vielä kiittää
ehdokkaiden välisestä hyvästä yhteistyöstä vaalityössä.
Oli hienoa olla jälleen mukana. Tulen tekemään edelleen
työtä arvopoliitikkona. Työ
jatkuu pienten ja oikeudenmukaisemman yhteiskuntamme puolustajana. Onnea
ja menestystä uusille kansanedustajille.

Tommi Julkunen
Kuopio

Vaalit on käyty
Eduskuntavaalit on nyt käyty
ja maahamme on saatu uusi
eduskunta. On aika onnitella
uusia kansanedustajia. Savokarjalan vaalipiirissä edustajissa tapahtui hienoista muutosta. Merkille pantavaa ja
minua ilahduttavaa on myös
se, että naiset olivat vahvoilla näissä eduskuntavaaleissa.
Myös puolueiden valtatasapainossa tapahtui kaivattua
liikehdintää. Ihmiset äänestivät muutosta.
Vaalityö oli jälleen antoisaa, vaikkakin vaalipiiriuudistuksen myötä ajokilometrejä kertyi runsaasti. Ehdokkaana olin erityisen iloinen
siitä, että myös Pohjois-Karjalan puolella vastaanotto oli
lämmin. Toreille ja tapahtumiin oli hyvä mennä. Nämä
vaalit olivat ensimmäiset yhdistetyllä vaalipiirillä ja toki
samalla tietyllä tapaa suunnannäyttäjänä äänestyskäyttäytymisen ym. osalta. Mie-

YMPÄRIVUOROKAUTINEN

❞ Monelle on
ollut yllätys se,
että ehdokkaan
saama äänimäärä ei ole se
määräävä tekijä, joka
vaikuttaa
läpimenoon.
lenkiintoista nähdä, miten
käy äänestyskäyttäytymisen
seuraavissa vaaleissa.
Tällä hetkellä ihmisiä puhututtaa vaalijärjestelmämme. Monelle on ollut yllätys se, että ehdokkaan saama
äänimäärä ei ole se määräävä tekijä, joka vaikuttaa läpi-

HINAUSPALVELU

Marjaana Mikkonen
varakansanedustaja
Perussuomalaiset
Kuopio

KYSY TARJOUS KIVIAINEKSISTA!

Konetyö J.Karhunen Oy
POHJA- JA PIHATYÖT, MAANSIIRTO,
SALAOJITUKSET, VIEMÄRÖINTITYÖT...

“Avaimet käteen” asennettuna.
SOITA JA VARAA
MAKSUTON MITTAKÄYNTI!
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Hinausliike

Laatusertifoitu
hinausliike

Lyytikäinen Oy

Saamaislahdenpolku 13, 70420 Kuopio
TALLENNA NUMERO MUISTIIN!
Puh. (017) 361 2402, auto 0400 375 950
hinuri@dnainternet.net
http://kotisivu.dnainternet.net/hinuri

• Tela-/pyöräalustakaivinkoneet
6–30 tn
• Maanrakennustyöt
• Kiven rikotus

KYSY
TARJOUS!

TARJOAMME TOIMITETTUNA

SORAA
JA MURSKETTA

www.konetyo-karhunen.fi * puh. 040 591 4477 * e-mail: info@konetyo-karhunen.fi

