
Tuulivoimalan tyytyväinen naapuri 
Saksassa asukkaat
saavat vastinetta
menettämälleen
maisemalle.

Katarina Baer HS

DARDESHEIM. Kotitalon ta-
kana pyörivät tuulivoima-
lan lavat sinistä taivasta vas-
ten. Kuuluu rouskuttava huri-
na. 

”Välimatka on alle sata met-
riä”, saksalainen Erika Rossol
sanoo kotipihallaan ja hytisee
syystuulessa. 

Puolen kilometrin säteellä
Rossolin talosta seisoo peräti
31 yli satametristä terästolp-
paa pyörivine lapoineen.

”EMME vastustaneet näitä.
Vanhin voimala meluaa koval-
la tuulella, mutta uusia emme
kuule”, Rossol kertoo.

Tuhannen asukkaan Dar-
desheimissa asuva Rossol kuu-
luu niihin satojentuhansien
ellei miljoonien saksalaisten
joukkoon, jotka ovat tuulivoi-
maloiden tyytyväisiä naapu-
reita. Syy saksalaisten suopeu-
teen on nerokas:

”Kun ihmiset saavat tuuli-
voimaloista jotain kouriintun-
tuvaa hyötyä, heidän näke-
myksensä muuttuvat kuin tai-

kaiskusta”, kertoo Dardeshei-
min tuulivoimapuiston pro-
jektipäällikkö Ralf Voigt.

Hyödyn takaavat niin kutsu-
tut kansalaistuulivoimat. Ne
ovat Saksassa suosittuja: perä-
ti 51 prosenttia kaikesta Sak-
san tuulivoimakapasiteetista
on yksityisten ihmisten omis-
tuksessa. 

DARDESHEIMIN tuulivoima-
puiston pääomistaja on kah-
den veljeksen omistama ener-

giayhtiö Regenerativ Kraftwer-
ke Harz. Se tarjoaa paikkakun-
talaisille mahdollisuutta yh-
tiön voitonjakoon.

”Tarjoamme 2 000–20 000
euron yritysvelkakirjoja kai-
kille niille, jotka näkevät tuuli-
voimalat ikkunastaan, eli
myös lähikylien asukkaille”,
kertoo toimitusjohtaja ja
omistaja Heinrich Bartelt. 

Korko sijoitetulle pääomalle
on ällistyttävän hyvä, kahdek-
san prosenttia.

”Baijerilaisia hammaslääkä-
reitä ja juristeja on käynyt ky-
symässä, saavatko he ostaa
joukkolainapapereita, mutta
siihen yhtiö ei suostu”, projek-
tipäällikkö Voigt kertoo.

Yhtiö myös sponsoroi kylää. 
”Saamme prosentin yhtiön

voitosta vuosittain. Kunnos-
tamme teitä ja rahoitamme
kerhoja”, sanoo kylän pormes-
tari Rolf-Dieter Künne.

”Kriittisiä ääniä oli tässäkin
kylässä paljon, mutta lopulta

kukaan ei vastustanut.”
Siitä Barteltin yhtiö piti

huolen kansalaistuulivoima-
puiston hengen mukaisesti
hyvissä ajoin.

”Tämän kokoisen tuulivoi-
mapuiston suunnittelu vie
yleensä viisi vuotta. Tähän ku-
lui kymmenen vuotta, jotta
kaikki pääsivät osallistu-
maan”, Bartelt kertoo.

KOLMANNES Dardesheimin
kotitalouksista on ostanut
joukkovelkakirjoja tai perii yh-
tiöltä vuokraa maansa käytös-
tä. 

Yhtiö maksaa vuokraa myös
niille, jotka ovat muuten poik-
keuksellisen tiiviissä koske-
tuksessa terästolppien kanssa
– siis ehkä myös Rossolille?

Rossol vaivautuu.
”Täkäläiset eivät mielellään

puhu raha-asioistaan”, Bartelt
selittää. ”Kaikki kylällä kyllä
puhuvat ’meidän’ tuulivoima-
loista”, pormestari Künne
toteaa.

KALLE KOPONEN

Saksalaisen Erika Rossolin kotitalon läheisyydessä on 31 yli satametristä tuulivoimalaa. 
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