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TAUSTAA 

Ilmatar Windpower Oyj:n ja YIT Rakennus Oy:n omistama Punkalaitumen Tuulivoima Oy suunnittelee 
tuulivoimahankkeen rakentamista Punkalaitumen kunnan Isosuon alueelle. Aloite hankkeen osayleis-

kaavoituksesta jätettiin Punkalaitumen kunnalle keväällä 2014. Samassa yhteydessä Punkalaitumen 
kunta avasi Otakantaa.fi -portaalissa yleisen keskustelumahdollisuuden kuntaan suunnitteilla olevista 
tuulivoimahankkeista. Otakantaa.fi –portaalissa esiteltiin sekä Isosuon että Arkkuinsuon alueelle suun-
nitteilla olevat tuulivoimahankkeet. Portaali oli avoinna 3.3–30.4.2014 välisenä aikana, jolloin asukkailla 
ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus osallistua keskusteluun tai kertoa mielipiteensä suunnit-
teilla olevista rakennushankkeista. Hankkeiden perustietoina esitettiin seuraavaa: 

Alueet ovat alustavien selvitysten perusteella sijaintinsa sekä sähköverkkojen kytkemisolosuhteiden 
puolesta edullisia tuulivoimapuistojen perustamiseksi. Myös tuuliolosuhteet ovat alustavien selvitysten 
perusteella edullisia. Punkalaitumen Isosuon ja Arkkuinsuon tuulivoimapuistoalueiden kiinteistönomista-

jien kanssa on solmittu tammikuussa 2014 yhtenevät maanvuokrasopimukset, joissa vuokralaisena on 
kuntaan perustettava tuulivoimayhtiö. Hankkeiden maankäytön suunnittelussa pyritään hyödyntämään 
Punkalaitumen vielä käytössä olevia sekä jo käytöstä poistuneita turvetuotantoalueita. 

Pirkanmaan Ely-keskuksen kanssa on käyty alustava keskustelu maankäytön perusteista hankkeiden 
osalta syksyllä 2013. Maankäytön suunnittelu sekä sen osalta päädyttävän ratkaisun edellyttämät osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmat käynnistyvät kevään ja kesän 2014 aikana. Hanketta toteuttavat yhti-
öt jatkavat Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan maakuntamuseon ja Pirkanmaan liiton kanssa 
Isosuolle ja Arkkuinsuolle suunniteltujen tuulivoimapuistojen kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaiku-
tusten selvityksiä Punkalaitumen kunnan myötävaikutuksella ja yhteistyöllä. Selvitykset ovat edenneet 
myönteisesti ja jatkuvat kattavan aineiston kokoamiseksi. 

Tuulivoimaloiden rakennuspaikat määritellään pohja- ym. tutkimusten jälkeen, ja rakennuspaikkojen 

määrityksissä hyödynnetään kiinteistönomistajien paikallistuntemusta. Myös entisiä turvetuotantoalueita 
pyritään hyödyntämään, mikäli niiden pohjaolosuhteet mahdollistavat tuulivoimalalle sopivan ja talou-
dellisesti kannattavan perustamistavan. 

Perustietojen lisäksi sivustolla esitettiin Isosuon hankkeen alustava likimääräinen sijainti peruskartta-
pohjalla. Keskustelijoiden tiedoksi tuotiin lisäksi, että kaavoitusaloitetta käsitellään Punkalaitumen kun-

nanhallituksessa 3.3.2014 ja kunnanvaltuustossa 10.3.2014. Kuntalaisilta toivottiin mielipiteitä suunnit-
teilla olevasta rakennushankkeesta. 

YHTEENVETO KÄYDYSTÄ KESKUSTELUSTA 

Punkalaitumen kunnan pyynnöstä Otakantaa.fi –portaalissa käydystä keskustelusta laadittiin yhteenveto 

Ramboll Finland Oy:n toimesta. Aineistossa esitetty Isosuon hankkeen suunnittelua ja osayleiskaavoi-
tusta koskeva palaute kerätään myös talteen.  

Palveluun muodostui yhteensä kuusi keskusteluketjua, jotka koostuivat 54 viestistä. Keskustelu käytiin 
pääasiassa nimimerkein, jolloin siitä ei ollut mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, eikä siten yksit-
täisten vastaajien henkilötiedot käy myöskään ilmi tästä yhteenvedosta. Yksittäisten viestiketjujen luki-
jamäärät vaihtelivat 269-750 lukijan välillä. Oman mielipiteen jättämisen lisäksi palvelussa oli mahdol-
lista ”tykätä” tai ”ei tykätä” vastaajien kommenteista kuvakkeiden avulla. Ote Otakantaa.fi –portaalin 
etusivulta on esitetty ohessa.  



 

 

 
   

 

Ote Otakantaa.fi –portaalista. 

Keskustelijoiden suhtautuminen tuulivoimaan yleisesti  

Useat keskusteluun osallistuvat kertoivat periaatteessa olevansa tuulivoiman ja uusiutuvan energian 
kannalla. Monet heistä kannattivat voimaloiden sijoittamista teollisuus/kaivosalueille ja alueille, joilla 
etäisyys asutukseen olisi tarpeeksi suuri, eikä voimaloista aiheutuisi haittaa ihmisille. Lisäksi tuulivoima-
loiden kuvattiin soveltuvan paremmin merialueille ja luodoille, missä tuulelle ei ole maastonmuotojen ja 
metsien aiheuttamaa vastusta. Useissa kommenteissa nousi esille 2 km minimietäisyys asutukseen. Jos 
etäisyys olisi vähintään 2 km, vastaajat uskoivat myös vaikutusten ihmisiin olevan huomattavasti pie-

nempiä. Vastauksissa viitattiin useisiin julkisuudessa mm. ajankohtaisohjelmien, sekä lehtien kautta 
esiin tulleisiin huonoihin kokemuksiin jo rakennetuista tuulivoimaloista. Esiin nostettiin mm. Raahessa ja 
Porissa, sekä Ruotsin Kristianstadissa sijaitsevien tuulivoimaloiden meluhaittoja, jotka aiheuttavat pai-
kallisille asukkaille häiriövaikutuksia. Mielipiteissä nostettiin esille yleinen huolenaihe asukkaiden koke-
musten vähättelystä tuulivoimahankkeissa, sekä siitä, että haitoille ei tehdä mitään.     

Nykyistä maa-alueille toteutettavaa tuulivoimatekniikkaa kritisoitiin vanhanaikaisina laitteina, jotka ai-
heuttavat melua ja haittaa eläimistölle ja luonnolle. Vaihtoehtona tuulivoimatuotannolle esitettiin myös 
kotimaisen hakkeen, turpeen ja bioenergian lisäämistä. Myös aurinkoenergia nähtiin mahdollisena.  

Yleistä kritiikkiä saivat valtion maksamat subventiot, joita ilman kovin moni tuulivoimahanke ei olisi 

itsessään kannattava. Hankkeita todettiin olevan käynnissä Suomessa lähes viisinkertainen määrä siihen 
verrattuna mitä voidaan ottaa nykyisen syöttötariffin piiriin. Tariffien uskottiin myös karkaavan Punka-
laitumen hankkeen käsistä. 

  



 

 

 
   

Kunnan suhtautuminen hankkeeseen ja päätöksenteko 

Punkalaitumen kunnan ja erityisesti päättäjien suhtautumisesta hankkeeseen esitettiin useita mielipitei-

tä, mikä todennäköisesti heijastui keskustelun ajankohdasta ennen kunnallista päätöksentekoprosessia 
osayleiskaavoituksen aloittamisesta. Kunnan todettiin useissa kirjoituksissa ajavan hanketta kiivaasti 
eteenpäin. Toisaalta kunnassa todettiin jarrutettavan kaikenlaisia hankkeita ja muutoksia noin yleensä. 
Osassa mielipiteistä tuotiin vahvasti esille se, että hankkeen eteenpäin vieminen toteutetaan paikallisten 
asukkaiden kustannuksella hyödyn valuessa vain maanomistajille. Esille nostettiin mm. hankkeen lähei-
syydessä asuvien asukkaiden terveys- ja viihtyvyyshaitat, sekä omaisuuden arvon aleneminen. Esille 
nostettiin myös päättäjien mahdollinen jääviys päätöksenteossa.  

Yleisesti kunnan päättäjiä pyydettiin suhtautumaan maltillisesti hankkeeseen, sekä tutustumaan jo teh-
tyihin selvityksiin. Päättäjien pyydettiin saavan kaikki tieto hankkeesta päätöksenteon pohjaksi. Mahdol-

lisimman avointa keskustelua kuntalaisten kanssa, sekä aktiivista tiedottamista hankkeesta arvostettiin 
myös kirjoittajien keskuudessa. Kritiikkiä esitettiin siitä, että asukkaat eivät olleet voineet osallistua 
päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa, vaan vasta silloin kun päätökset on tehty jo kunnan luotta-
muselimissä. 

Kaavoitusaloitteen osalta keskusteltiin onko siitä tehty kirjallista kaavoitussopimusta ja kuka taho vas-
taa kaavoituksen kustannuksista. Myös hanketta suunnittelevan tuulivoimayhtiön todellinen paikallisuus 
kyseenalaistettiin.  

Isosuon tuulivoimahanke 

Tuulivoimahankkeen rakentaminen kuntaan nähtiin joissakin vastauksissa hyvänä ideana, mutta juuri 
Isosuon paikkaa vääränä tuulivoimatuotannolle. Alueen todettiin olevan sopimaton tuulivoimatuotantoon 
jo maakuntakaavoituksessa laaditun tuulivoimaselvityksenkin mukaisesti. Punkalaitumella tulisi keskit-
tyä realistisiin hankkeisiin ja todellisen bioenergia tuottamiseen, kuten lantakaasujen muuttamiseen 
polttoaineeksi ja hakkeen käyttömahdollisuuksiin lämmityksessä. Myös aurinkoenergia nähtiin mahdolli-
suutena Punkalaitumen aukeilla ja tasaisilla mailla.  

Isosuon alueen todettiin olevan kallis rakentaa, koska alueella ei ole olemassa olevaa infrastruktuuria. 

Kyseessä todettiin olevan ns. takamaa, jonka maanomistajat asuvat kauempana alueesta. Hankkeen 

todettiin aiheuttavan luontovaikutuksia, koska alue hakattaisiin rakentamisen yhteydessä. Myös virkis-
tyskäytön arveltiin estyvän voimaloiden äänen takia ja maisemavaikutusten olevan merkittäviä. 

Keskusteluissa todettiin, että jo edellä mainittu kahden kilometrin etäisyys tuulivoimaloista asutukseen 
ei tule toteutumaan. Hankkeen pelättiin aiheuttavan melu- ja maisemahaittoja lähiasutukselle, sekä 
tutka-, televisio- ja internethäiriöitä. Hankkeen haittojen uskottiin kaatuvan lähiasukkaille kauempana 
asuvien kärsiessä haitoista vähemmän. Eniten haittoja esitettiin muodostuvan Sarkkilan, Kostilan ja 
Teikarlan kylissä sekä Kanteenmaantien asutukselle Palosaareen asti. Myös hornet-hävittäjät lentävät 
alueella, joten tuulivoimahankkeen vaikutukset lentoliikenteeseen askarruttivat keskusteluun osallistu-
neita.  

Keskustelussa nousivat esiin myös huolenaiheet tuulivoimaloiden purkamisesta ja osien kierrättämises-
tä. Kenellä on vastuu toiminnan päättymisestä ja miten vastuu varmistetaan sopimusteknisesti. Myös 

alueen maisemointi ja metsäteiden käyttö huolettivat. Keskusteluun osallistuvat näkivät tuulivoimatoi-
mijat usein hankekehittäjinä, jotka poistuvat alueelta luvat saatuaan.  Myös hankkeen vero- ja työlli-
syysvaikutukset päätöksenteon pohjana kiinnostivat keskustelijoita.  

 

 

 

 

 


