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ALOITE

Tuulimyllyistä vapaa Ranua ry:n tarkoituksena on säilyttää Ranuan kunta vetovoimaisena ja uniikkina tuulimyllyistä vapaana kuntana, jolla erotutaan selkeästi muista paikkakunnista ja säilytään ainutlaatuisena erämaapitäjänä.
Ranuan kunnanvaltuusto on vuosina 2016, 2018 ja 2020 pidättäytynyt tuulivoimakaavoista toimialueellaan. Tuulivoimalayksiköt ovat kokoluokaltaan asia, joka koskee kaikkia kuntalaisia ja on herättänyt ja tulee herättämään voimakasta keskustelua kuntalaisten keskuudessa. Erityisesti tämä nousi
esille 2021 kuntavaalien yhteydessä.
Tuulivoimalinjaus on koko kuntaa koskeva strategisen tason ratkaisu, joten siitä tulee päättää kuntastrategian yhteydessä. Tuulivoimalinjauksen avoin, tasapuolinen ja yhdenvertainen valmistelu ja päätöksenteko edellyttävät lainmukaisten menettelytapojen noudattamista tiedottamisessa, osallistumisja vaikutusmahdollisuuksien toteutumisessa sekä vaikutusten arvioinnissa.

Tuulimyllyistä vapaa Ranua ry vaatii aloitteessaan seuraavien menettelytapojen toteuttamista

1. Avoin, ennakoiva ja kattava tiedottaminen kuntalaisille
Kuntalakiin perustuen tuulivoimahankkeista ja suunnitelmista tulee tiedottaa avoimesti ja samalla
turvata kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja kunnan alueella kiinteistöjä omistavien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä tehdä hankkeiden vaikutusarvioinnit tulevia sukupolvia
ajatellen myös tuotantokäytön jälkeisen ennallistamisen/maisemoinnin ajalta.
Yhdistys on huolissaan siitä, että tiedottamista ei ole tapahtunut kunnan taholta, joten yhdistys ja
kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat ja kunnan alueella kiinteistöjä omistavat ovat joutuneet etsimään
hajanaista tietoa valmistelussa olevista tuulivoimahankkeista eri lähteistä.
Yhdistyksen mielestä kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat ja kunnan alueella kiinteistöjä omistavat
ansaitsevat avointa tiedottamista kunnan taholta.

2. Teollisten tuulivoimalahankkeiden linjaaminen kuntastrategiassa
Suurten teollisten tuulivoimalahankkeiden ja -alueiden vaikutukset ulottuvat laajasti ja pysyvästi
ihmisiin/kuntalaisiin, vapaa-ajan asukkaisiin, kunnan alueella kiinteistöjä omistaviin, elinympäristöön, elinkeinoihin, asumiseen/kiinteistön arvoihin, maanomistajavastuisiin, vapaa-ajan harrastuksiin, luonnon monimuotoisuuteen, eläimiin, kasveihin, luonnon rauhaan ja hiljaisuuteen/erämaapitäjän luonteeseen, maisemavaikutuksiin, imagoon luontomatkailupitäjänä jne.
Näin ollen yhdistys katsoo, että kunnan ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointiin, elinkeinoihin,
elinympäristöön ja luonnon monipuoliseen hyödyntämiseen laajasti vaikuttavien hankkeiden linjaukset on tehtävä ehdottomasti kuntalain mukaisen kuntastrategian yhteydessä, jotta kuntalaiset,
vapaa-ajan asukkaat, kunnan alueella kiinteistöjä omistavat sekä elinkeinoelämä ja muut osalliset
voivat luottaa päätöksenteon pitkäjänteisyyteen.
Yhdistyksen hallitus on keskustellut lokakuun 2021 kokouksessaan kunnan luottamus- ja virkamiesjohdon kanssa. Keskusteluissa yhdistys painotti tiedottamisen tärkeyttä ja linjausten tekemistä kuntastrategiassa. Keskustelussa nousi esille erillinen Suhangon aluetta koskeva tuulivoimaselvitys. Tätä vaihtoehtoa yhdistys ei näe tarpeellisena. Yhdistyksen kanta on, että strategiatason linjaukset tulee tehdä aina koko kunnan aluetta koskien tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
huomioiden.
Tuulimyllyistä vapaa Ranua ry painottaa, että valmistelussa ja päätöksenteossa tulee tarkastella
erilaisia vaikutuksia samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Läpinäkyvyys ja avoimuus edellyttävät vaihtoehtoisia tarkastelukulmia ja niiden arvopohjaista pohdintaa. Kauaskantoiset strategiset
päätökset syntyvät mm. kuntalaisvaikutusten, ympäristövaikutusten ja yritysvaikutusten selvittämisellä.
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