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Ilmatar Windpower Oyj
erkka.saario@ilmatarwind.fi

Viite: Punkalaitumen Arkkuinsuon tuulivoimalahankkeen suunnittelutarveratkaisuhakemus
Asia: Vapo Oy:n lausunto
Ilmatar Windpower Oyj on esittänyt, että suunniteltua tuulivoimapuistoa varten
tullaan rakentamaan Punkalaitumen Tuulivoima Oy:n toimesta liitteessä 1 esitetty
uusi tielinjaus. Tielinjauksen nähdään mahdollistavan turvetuotannon vaatimien
varasto- ja auma-alueiden siirtämisen tulevan turvetuotannon painopisteen kannalta edullisempaan paikkaan ja poistavan mahdolliset ristiriidat mm. työturvallisuuteen liittyen tuulivoimatuotannon ja turvetuotannon väliltä voimalan 1 suunnitellun sijainnin läheisyydessä. Esityksen mukaisesti tuulivoimatuotanto alkaisi aikaisintaan n. kahden - kolmen vuoden kuluttua nykyhetkestä.
Vapo Oy toteaa, että uusi tielinjaus on lähtökohtaisesti kannatettava vaihtoehto
tuulivoimapuiston ja turvetuotannon yhteensovittamiseksi Arkkuinsuon alueelle.
Turvetuotannon toimivuuden kannalta tielinjausta tulee kuitenkin vielä jonkin verran muuttaa esitetystä seuraavien perustelujen mukaisesti:
Liitteen 1 mukaisen tielinjauksen ongelmana on, että tie rajoittaa liiaksi uuden
korvaavan turpeen varastoalueen (auman) kokoa. Nykyinen auma-alue on n. 200
metriä pitkä ja uusi esitetty tielinja tulisi rajoittamaan uuden korvaavan auma kokoa n. 100 metriin. Toisaalta esitetty tie tulisi jäämään n. 2,5 metriä korkeammalle kuin tuleva auma-alue, jolloin mm. turpeen kuormaaminen olisi teknisesti
täysin mahdotonta.
Edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti liitteessä 1 esitetty tielinjaus on ristiriidassa Arkkuinsuon turvetuotannon toimivuuden kanssa, eikä Vapo Oy näin ollen
voi hyväksy esitettyä suunnitelmaa. Sen sijaan tielinjan kululle esitetään vaihtoehtoinen malli, jossa esitetyt ongelmakohdat on huomioitu, eikä tie muodosta
näin ollen estettä turvetuotannolle tai turpeen varastoinnille (liite 2).
Vaihtoehtoisenkin mallin kohdalla Vapo Oy haluaa muistuttaa, että kaikki tuulivoimapuistosta johtuvat tiestön rakennustyöt, turpeen siirtämiset tai muut mahdolliset Arkkuinsuon turvetuotannolle aiheutuvat negatiiviset kustannusvaikutukset
kuuluvat tuulivoimatoimijan korvausvelvollisuuden piiriin.
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Niin ikään tuulivoimapuiston suunnittelu, maanrakennustöiden ajoittaminen ja
korvauskysymykset tulee käsitellä tiiviissä yhteistyössä tuulivoimatoimijan ja
Vapo Oy:n kesken. Yhteystyöllä toteutetulla menettelymallilla vältetään parhaiten
toimijoiden välisiä ristiriitoja.
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Juha Ovaskainen
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Liite 1 Tuulivoimatoimijan esittämä tielinjaus
Liite 2 Vapo Oy:n muutosesitys tielinjaukseen
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