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Torne- Lainio-& Muonioälvars förening Ruotsissa ja Tornio-Muoniojokiseura ry
Suomessa ovat asialisesti ottaen yksi ja saman yhistys. Met piämä vuosikokkoukset

yhessä ja esitämä ussein yhteiset julkilausumat. Soon raja joka yhistää meät.

Nyt oon niin, että otsikkoasiasta met lausuma tässä vaihheessa vain Ruottin puolel-

ta. Se oon nähkääs niin, että aiotun tuulimyllypuiston vaikutukset kohistuvva enem-

pi vastarannale.

TAUSTA

Tuuliwatti Oy suunittelee rakentavansa 50 tuulimyllyvoimalaa 10 000 hektaarin

Karhaakkamaan alueelle, jota se arenteera Tornion kaupunkilta ja myös yksityisiltä

maanomistajilta. Tornionlaakso ja Tornionväylä on valtakunnalisesti arvokas ulkoi-

lualue missä on korkeita luontoarvoja ja on vielä natura 2000-alue. 



VAIKUTUKSET 

ÄÄNI 

Puhuthaan vain korva kuulola kuuluvan melun rajoista. Infra ääni on matalataajuis-

ta melua alle 20 herziä ja se tunkeutuu kans rekenukshiin. Äänen voimakhuus on

jopa yli sata tesipeliä. Ko. aluheela on 50 myllyä. Niitten tuottama infraäänen määrä

kasuaa ja vaikutus voi olla jopa yli puoli pelikuormaa (5 km). Ihmiskorva ei pysty

kuulemhaan infraääntä mutta se häirittee ihmisen terhveyttä. 

VALOVAIKUTUS

Turvalisuuen kannalta välttämätön valaistus ja kalvehtiminen tuleva vaikuthaan ly-

hyele ja pitkäle matkale. Turismin elinkeinon maholisuuet että käyttää pimmeyttä,

hiljasuutta ja taivhaanvalkeita tuhhoutuu.

MAISEMAVAIKUTUS

Tuulivoiman suuniteltu paikka on sellainen, että se tullee olheen liika likelä Tornion-

väylän suoja-aluetta ja sen korkeat laitokset 420 metriä meren pinnasta. Vanha

kulttuurimaisema muuttuu luontheelthaan voimalaitosaluheeksi.

VAIKUTUKSET ELIKEIHNOIHIN

Karhakkamaan tuulimyllypuisto tullee olheen iso nekatiivinen vaikuttaja asumis-

seen, liikheishiin ja liki kunnitten kehityssunitelmhiin.

Liikheitten siotukset turismiin ja muihiin yritykshiin menevä hukhaan ja työpaikat

katoava. Tornionlaakson kunnissa likelä puisto aluetta on uhanalhaisia yrityksiä

niinko Explore North mikä meinaa rakentaa uuen hotelin Luppiovaaran laele, Art-

hotell Tornedalen Vittaniemessä, Konsthall Tornedalen Vittaniemessä mikä meinaa

siottaa 58 miljoona kruunua taitehallhiin, Korpikylän turistiyritykset Birgit Niva ja

Ravintola Hullkoff, Vittaniemen ja Matkakosken kalastus- ja mettästysyritykset ja

Kukkolankosken turistihoteli. Suomen puolela on uhanalhaiset turistilaitokset aina-

ki Kukkolankoskela, Ainiovaarassa ja Aavasaksanvaarassa.

YHTEENVETO VAIKUTUKSISTA

Vaikutukset yksittäissiin ihmissiin, kyläkunthiin, maisemhaan, elinkeihnoin ja koko

aluheen identiteethiin ovva suuret.

Tuulimylly-yhtiö aikoo tehä pisnestä. Se on sinänsä ok, mutta ei muitten yrittäjien

kustannuksela. Tuulimyllyn elinkaari on vain vartti vuosisaasta. Tornionlaakson ta-

lot oon olhee jo tuhat vuotta. Niitten perustuslaila turvattuja oikeuksia ja elinkeinoja

ei voi ulkopuolinen syrjäyttää. 

Vaikutukset oon katottava pitkälä sihilä. Nyt ovva vastakkain hetkelinen ja pysyvä.

Met olema sitä mieltä, että suuniteltua Karhakkamaan tuulivoimapuistoa ei saa ra-

kentaa.
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