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Mielipide Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoimahankkeeseen 

 

Konginkankaan kyläyhdistyksen esittely 

Konginkankaan kyläyhdistys toimii koko vanhan Konginkankaan alueen 

yhteistyöyhdistyksenä ja puolestapuhujana. Konginkankaan kyläyhdistys ry rekisteröitiin 

2008 ja on siitä saakka järjestänyt ja koordinoinut tapahtumia, osallistunut alueen 

kehittämiseen erilaisten hankkeiden avulla sekä ottanut kantaa kyläläisten elämään 

vaikuttaviin asioihin. 

 

Mielipide tuulivoimahankkeeseen 

Konginkankaan olemassaolo on täysin unohdettu Kannonkosken Vuorijärven 

tuulivoimahankkeessa. Voimalat ovat tulossa kuitenkin aivan Konginkankaalla asuvie n ja 

mökkeilevien ihmisten ”takapihoille”. Seurantaryhmään Konginkankaan kyläyhdistys on 

merkitty, mutta siitä ei ole ilmoitettu yhdistykselle.  Kaikista kartoista ja 

arviointisuunnitelmasta Konginkangas ja sen asukkaat ovat tyystin unohdettu.  

Hankkeen materiaalissa olevat kartat ovat erittäin huonolaatuiset ja suttuiset, joten niistä ei 

pysty näkemään kunnolla lähempiä asutuksia ja teitä. Tämän takia on aika mahdoton antaa 

tarkempaa mielipidettä tai lausuntoa. Tämä karttojen suttuisuus on ilmeisesti varsin yleistä, 

kun on kysymyksessä tuulivoimala hankkeet.  Miksi ne tehdään näin huonolaatuisesti? No 

ihmisten hämäämiseksi. ”Oman kylän” myllyjen lisäksi konginkankaalaiset joutuvat 
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myllyjen vaikutuspiiriin, osa näistä myllyistä on lähialueella, alle 5 km päässä Konginkankaan 

asutuksesta. Konginkangas on joutumassa tuulimyllyjen saartamaksi. 

Aineistossa mainitaan, että kulku tuulivoima-alueelle voidaan vaihtoehtoisesti viedä 4-tieltä. 

Mistä kohtaa tämä on tarkoitus tehdä?  Tuollaisen tuulivoimalaa-alueen rakentaminen tulee 

rasittamaan 4-tietä muutoinkin ja lisää rekkarallia tiellä melkoisesti muutaman vuoden ajan.  

Nelostie halkoo Kongikankaan kylää ja tämä tulee merkittävästi vaikuttamaan asukkaiden 

elinpiiriin.  

Kuinka kauan tämä tuulivoiman vihreänä sähkönä pitäminen menee vielä läpi päättäjille ? 

Pyytäkää tuulivoimala toimijoilta laskelman yhden tuulivoimalan hiilijalanjäljestä. No ette 

tule sitä saamaan. Tuulivoimaloiden rakentaminen, kuljettaminen ja pystyttäminen 

saastuttaa enemmän luontoa ja ilmastoa kuin mitä sen käyttöaikana tuulivoima tuottaa 

”vihreää sähköä”. Tuulivoimatoimijat väittävät pokkana, että alle kahdessa vuodessa olisi 

korjattu tuotannossa se mikä menee rakentamiseen. No, eipä ole heillä mitään todisteita 

väitteensä tueksi, saati hiilijalanjälki laskelmia. Tuulivoimalat ovat suhteessa varsin 

heikkotehoisia.  

Päättäjien olisi hyväottaa huomioon rahan sijaan myös luonto sekä alueen ja 

ympäristökuntien ihmiset, joihin tuolla voimala-alueella tulee olemaan suuri vaikutus. Miksi 

lähdetään tuhoamaan sitä, mikä on Suomessa kaikkein arvokkaita puhtaan veden lisäksi?   

Keski-Eurooppa on miehitetty tuulivoimaloilla, siksi ihmiset sieltä tulevat Suomeen, jotta 

saavat nauttia metsästä, luonnosta, hiljaisuudesta. Luonto ja metsät ovat Suomen vihreää 

kultaa, miksi se tuhotaan ison tuulivoimala toimijan toimesta? Saksassa tuulivoiman 

vastustus on niin suurta vuosien saatossa esille tulleiden haittojen vuoksi, että sinne ei 

tuulivoimatoimijat enää pysty rakentamaan, siksi tullaan Suomeen valheellisin lupauksin. 

Havitellaan vain mahdollisimman isoja voittoja ja tuottoja. Miksi Kannonkoski haluaa tukea 

saksalaista suurjättiä ihmisten ja luonnon kustannuksilla? 

Päättäjien olisi ensiarvoisan tärkeätä perehtyä tuulivoimaloihin muutoinkin kuin 

tuulivoimayhtiön antaman materiaalin ja puheiden perusteella. Kiinteistöveroihin sokeasti 

uskominen on tyhmyyttä. Laskelmissa ei oteta huomioon vuotuisia vähennyksiä ja 

kiinteistöverot ovat myös monesti sidottu tuulivoimalan tuottoon. Tuulivoima on 

satunnaissähköä ja silloin kuin sitä eniten tarvitaan niin sitä ei ole, eli talvisaikaan. 

Toteutuneet kiinteistöverotuotot ovat maksimissaan olleet 60% luvatuista.  

Mikä on Kannonkosken kunnan oma osaaminen valvoa kaavoitustyötä, OAS:ää sekä YVA:ta? 

Ketä ne ovat ne henkilöt, joilla on osaaminen ottaa kantaa ja kyseenalaistaa suunnitelmia ja 

selvityksiä?  Kannonkosken kunta ottaa aika ison riskin ja vastuun asiassa, jossa tarvittaisiin 

erityisosaamista.  

Tuulivoimaloiden haittavaikutuksista kärsivät asukkaat niin omassa kunnassa kuin 

naapurikunnissa ja maksajana on kunta, ei tuulivoimayhtiö, joka haitan aiheuttaa.   

Kannonkosken 60 tuulivoimalasta on tulossa valtavat määrät lavoista koituvaa 

ongelmajätettä. Lapojen käyttöikä on 1-6 vuotta. Luontoa tuhotaan kahteen kertaan, ensin 

tuhotaan valtavat alueet metsää tuulivoimaloiden takia ja sitten tuhotaan luontoa lapojen 

takia. 
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Voimalat pilaavat Pyhähäkin kansallispuiston näkymät ja rauhan. Kansallispuistojen suosio on 

kasvussa ja Pyhähäkissä oli 2019 19400 kävijää. Tuulivoimaloiden koko, melu ja valot pilaavat 

kaiken sen mitä kansallispuistoon tulevat ihmiset hakevat. Kansallispuistoissa ei käydä 

katselemassa voimaloita vaan luontoa ja nauttimassa luonnon rauhasta. Kansallispuistossa 

kävijöiden vähentyminen vaikuttaa myös lähikuntien yrittäjiin. Tuulivoimat pilaavat myös 

kokonsa, melun ja valojen takia maisemat Konginkankaan ja Keiteleen suuntaan.  

Olisi järkevämpää kehittää aluetta sen luontoarvojen mukaisesti kuin tuhota se 

tuulivoimaloilla.  

Konginkankaan kyläyhdisty vastustaa haketta, Vuorijärven alue on aivan väärä paikka 

tuulivoimaloille, siinä tuhotaan arvokasta hiljaista aluetta ja aiheutetaan haittaa luonnolle, 

eläimille ja ihmisille. 
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