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HAAPAVEDEN PUUTIONSAAREN TUULIVOIMAPUISTO 

1 ASUKASKYSELYN TOTEUTUS 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi toteutettiin asukaskysely Haapaveden Puutionsaa-
ren tuulivoimapuiston vaikutusalueen asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Kysely toteutettiin postiky-
selynä huhtikuussa 2020. Kysely lähetettiin 500 kotitalouteen huhtikuun alussa. Pääsiäisestä johtuen 
ainakin osa kotitalouksista sai kyselyn vasta pääsiäisen jälkeen viikolla 16, jolloin vastausaikaa jäi alle 
viikko. Kyselyn tuloksissa ovat kuitenkin mukana kaikki 5.5.2020 mennessä palautuneet vastaukset. Vas-
tauksia kyselyyn saatiin 127 kappaletta, joten vastausprosentti oli 25 %. Kyselylomake on liitteenä. 

2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 

Kyselyyn vastanneista 81 % oli va-
kituisia asukkaita ja 17 % vapaa-
ajan asukkaita.  
 
 
 
 
 
Kyselyyn vastanneista 57 % oli 
miehiä ja 39 % naisia.  
 
 
 
 
 
 
Kyselyyn vastanneista 50 % oli yli 
64-vuotiaita ja 32 % 45-64-vuoti-
aita.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyselyyn vastanneista 50 % il-
moitti ammatikseen eläkeläinen 
ja 28 % työntekijä tai toimihen-
kilö. Vastanneista 6 % ilmoitti ole-
vansa maa- ja/tai metsätalousyrit-
täjä ja 7 % muiden toimialojen 
yrittäjiä (mm. puutarha-ala, säh-
köasennus, päivähoitoala ja ter-
veydenhoitoala). 
 

 
 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenveto 2 (26) 
   
8.5.2020   
   

 

 

 

Eniten vastaajia oli Kantokylän ja Pinolan alueilta (24 vastausta), Raudaskylän alueelta (9 vastausta), 
Mieluskylän ja Humalojan alueilta (23 vastausta), Rytkynkylän alueelta (11 vastausta) sekä Vatjusjär-
ven alueelta (10 vastausta).  
 
Alle viiden kilometrin etäisyy-
dellä Haapaveden Puutionsaa-
ren hankealueesta asui tai 
omisti loma-asunnon 17 %, 5-
10 kilometrin etäisyydellä 54 % 
ja yli 10 kilometrin etäisyydellä 
29 % kyselyyn vastanneista.  
 
 
 

 
Alle 200 metrin etäisyydellä 
suunnitellusta sähkönsiirtorei-
tistä asui tai omisti loma-asun-
non 2 %, 200-500 metrin etäi-
syydellä 1 % ja 500-1000 met-
rin etäisyydellä 2 % kyselyyn 
vastanneista. Suurin osa kyse-
lyyn vastanneista (88 %) asui 
tai omisti loma-asunnon yli ki-
lometrin etäisyydellä suunni-
tellusta sähkönsiirtoreitistä. 
 
 

Kyselyyn vastanneista 9 % 
omisti maata suunnitellun 
Puutionsaaren tuulivoimapuis-
ton alueella. 
 

 
 
 
 

Kyselyyn vastanneista 5 % 
omisti maata suunnitellun säh-
könsiirtoreitin alueella. 
 

 
 
 
 
Kyselyyn vastanneista 81 % on 
käynyt jonkun olemassa olevan 
tuulivoimalan juurella tai näh-
nyt voimaloita lähietäisyydeltä. 
Vastanneista 9 % ilmoitti, ettei 
ole nähnyt tuulivoimaloita 
maastossa lähietäisyydeltä. 
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3 HANKEALUEEN NYKYINEN KÄYTTÖ 

Haapaveden Puutionsaaren tuulivoimapuiston aluetta ilmoitti käyttävänsä päivittäin, viikoittain tai kuu-
kausittain/kausiluontoisesti 35 % asukaskyselyyn vastanneista. Niistä vastaajista, jotka asuvat tai omis-
tavat loma-asunnon alle 5 kilometrin etäisyydellä suunnitellusta Puutionsaaren tuulivoimapuistosta, il-
moitti käyttävänsä hankealuetta päivittäin, viikoittain tai kuukausittain/kausiluontoisesti 53 % vastan-
neista. 
 

 
 

Puutionsaaren suunnitellun tuulivoimapuiston aluetta käytetään eniten marjastukseen ja sienestykseen 
(47 % kysymykseen vastanneista). Metsästykseen aluetta käyttää 23 %, luonnon tarkkailuun 23 %, ul-
koiluun ja lenkkeilyyn 19 % ja metsätalouden harjoittamiseen 14 % kysymykseen vastanneista. Kysy-
mykseen vastanneista 6 % käyttää aluetta muuhun käyttötarkoitukseen. Muina käyttötarkoituksina 
mainittiin muun muassa valokuvaus, koirien koulutus, eräretkeily, susien ja susireviirien seuranta sekä 
liikenne/ohikulku/työmatka.  
 

Lähellä tuulivoimapuistoa asuvien (alle 5 km) vastauksissa korostuu ulkoilu tai lenkkeily huomattavasti 
suositumpana käyttötarkoituksena kuin kauempana asuvien vastauksissa. Muut käyttötarkoitukset ovat 
lähes yhtä suosittuja alle 5 kilometrin etäisyydellä asuvien ja 5-10 kilometrin etäisyydellä asuvien vas-
tauksissa.  
 

 
 

Asukkaita pyydettiin kuvaamaan hankealueen nykyistä käyttöä ja merkitystä elinympäristössä myös 
avoimella kysymyksellä. Vastauksissa aluetta kuvattiin tärkeäksi virkistysalueeksi, jossa saa nauttia hil-
jaisuudesta sekä seurata eläimiä ja luonnon vuodeaikojen vaihtelua. Aluetta pidettiin tärkeänä myös 
marjastuksen ja metsästyksen kannalta. Aluetta kuvattiin yhdeksi parhaimmista hirvien asuinalueista 
Haapavedellä ja erityisesti alueen itäosa mainittiin tärkeänä hirvenmetsästysalueena. Hirvien lisäksi alu-
etta pidettiin tärkeänä myös muiden eläinten kannalta. Alueella pitää reviiriään susilauma ja Ängesneva 
ja lammet ovat joutsenten ja majavien pesimäaluetta. Lisäksi tuotiin esille, että alle kilometrin etäisyy-
dellä kaava-alueesta oleva Riskalankankaan alue on merkittävä metson soidinalue. 
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4 SUHTAUTUMINEN TUULIVOIMAAN YLEISESTI 

Kyselyyn vastanneista 33 % pitää ilmastonmuutosta vakavana asiana ja 14 % ilmoitti huolestuneisuu-
tensa ilmastomuutoksesta lisääntyneen viimeisen kahden vuoden aikana. Vastanneista 20 % on itse 
tehnyt toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vastanneista 36 % pitää tärkeänä, että Suomen 
hallitus tekee toimenpiteitä torjuakseen ilmastonmuutosta ja 32 % vastanneista, että oma kotikunta 
tekee toimenpiteitä torjuakseen ilmastonmuutosta. 
 

 
 

Kyselyyn vastanneet mainitsivat tärkeimpinä keinoina ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi muun muassa 
lentoliikenteen vähentämisen, fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen, kulutuksen vähentämi-
sen, yksityisautoilun vähentämisen, teollisuuden päästöjen vähentämisen, metsien / sademetsien säi-
lyttämisen, kasvisten lisäämisen ruokavaliossa ja tiedotuksen.  
 

Kyselyyn vastanneista 47 % pitää tärkeänä, että Suomi vähentää riippuvuutta tuontienergiasta. Tuuli-
voiman lisäämistä Suomessa kannattaa 23 % kyselyyn vastanneista, mutta toisaalta 28 % vastanneista 
ei kannata tuulivoiman lisäämistä Suomessa. Viidennes (21 %) vastanneista on sitä mieltä, että tuuli-
voima hidastaa ilmastonmuutosta, mutta toisaalta lähes saman verran (17 %) vastanneista oli päinvas-
taista mieltä. Vastanneista 34 % arvioi, etteivät lähiympäristön asukkaat ajan kuluessakaan totu tuuli-
voimaloihin vaan kokevat ne häiritsevinä. 
 

 
 

Kyselyyn vastanneista 19 % suhtautuu tuulivoimaan nykyisin myönteisemmin kuin aiemmin, mutta 
huomattavasti suuremmalla osalla (28 %) vastanneista suhtautuminen ei ole muuttunut. Vastanneista 
31 % oli sitä mieltä, että tuulivoimaa tulee rakentaa ja 33 % sitä mieltä, että tuulivoimaa ei tule rakentaa 
Haapavedellä. 
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5 KYSELYYN VASTANNEIDEN ARVIOT TUULIVOIMAHANKKEEN VAIKUTUKSISTA 

5.1 Arviot vaikutuksista kuntatasolla 

Kyselyyn vastanneet arvioivat Puutionsaaren suunnitellun tuulivoimapuiston vaikuttavan myönteisim-
min kunnan talouteen. Myönteisesti tai erittäin myönteisesti tuulivoimapuiston arvioi vaikuttavan kun-
nan talouteen 62 % vastanneista. Myös vaikutukset alueen/kunnan imagoon, kunnan elinvoimaisuu-
teen ja alueen työllisyyteen arvioitiin varsin myönteisiksi. Kielteisimmin Puutionsaaren tuulivoimapuis-
ton arvioitiin vaikuttavan alueen arvostukseen ja alueen matkailuun. Kielteisesti tai erittäin kielteisesti 
tuulivoimapuiston arvioi vaikuttavan alueen arvostukseen 39 % vastanneista ja alueen matkailuun 42 % 
vastanneista. 
 
Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista kuntatasolla (KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 
Asunnon tai loma-asunnon etäisyys tuulivoimapuistosta vaikuttaa vastaajien arvioihin tuulivoimapuis-
ton vaikutuksista. Lähellä asuvat suhtautuvat tuulivoimapuistoon kielteisemmin ja arvioivat vaikutukset 
kielteisemmiksi kuin kauempana tuulivoimapuistosta asuvat. 
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Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista kuntatasolla  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista kuntatasolla  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA 5-10 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista kuntatasolla  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 10 KILOMETRIÄ): 
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5.2 Arviot vaikutuksista omaan elämään 

Kyselyyn vastanneet eivät juurikaan arvioineet Puutionsaaren suunnitellun tuulivoimapuiston vaikutta-
van omaan elämäänsä myönteisesti. Eniten kielteisiä vaikutuksia kyselyyn vastanneet arvioivat olevan 
tuulivoimaloiden synnyttämällä kuuluvalla äänellä, jonka vaikutukset 52 % kyselyyn vastanneista arvioi 
kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi. Toisaalta 40-58 % vastanneista arvioi, ettei suunnitellulla tuulivoima-
puistolla tai voimajohdolla ole vaikutuksia omaan elämään. 
 
Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista omaan elämään (KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 
Alle 5 kilometrin etäisyydellä Puutionsaaren tuulivoimapuistosta asuvat tai loma-asunnon omistavat ar-
vioivat vaikutukset omaan elämään huomattavasti kielteisemmiksi kuin kauempana asuvat tai loma-
asunnon omistavat. Kyselyyn vastanneista alle 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta asuvista 74 
% arvioi tuulivoimaloiden synnyttämän kuuluvan äänen, 69 % tuulivoimaloiden aiheuttaman maiseman 
muutoksen ja 69 % lentoestevalojen näkymisen vaikuttavan kielteisesti tai erittäin kielteisesti omaan 
elämään. 
 
Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista omaan elämään  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
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Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista omaan elämään  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA 5-10 KILOMETRIÄ): 
 

 
 
Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista omaan elämään  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 10 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

5.3 Arviot vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi nykyti-
lanteessa 96 % kyselyyn vastanneista, Puutionsaaren tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 48 % ky-
selyyn vastanneista ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 51 % kyselyyn vastanneista. Epäviihtyisäksi 
tai erittäin epäviihtyisäksi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi tuulivoimapuis-
ton rakentamisen jälkeen 39 % ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 28 % kyselyyn vastanneista. 

 

Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen  
(KAIKKI VASTAAJAT): 
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Lähellä tuulivoimapuistoa asuvat tai loma-asunnon omistavat vastaajat arvioivat tuulivoimapuiston vai-
kutukset asuinympäristön viihtyisyyteen huomattavasti kielteisemmiksi kuin kauempana asuvat. Alle 5 
kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta asunnon tai loma-asunnon omistavista vastaajista arvioi 
asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi nykytilan-
teessa kaikki kyselyyn vastanneet, Puutionsaaren tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 26 % kyse-
lyyn vastanneista ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 32 % kyselyyn vastanneista. Epäviihtyisäksi tai 
erittäin epäviihtyisäksi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi tuulivoimapuiston 
rakentamisen jälkeen 63 % ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 53 % alle 5 kilometrin etäisyydellä 
asuvista kyselyyn vastanneista. 
 
Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
 

 
 
Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA 5-10 KILOMETRIÄ): 
 

 
 
Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 10 KILOMETRIÄ): 
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5.4 Arviot vaikutuksista maisemaan 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön maiseman arvioi viihtyisäksi tai erittäin viih-
tyisäksi nykytilanteessa 97 % kyselyyn vastanneista, Puutionsaasen tuulivoimapuiston rakentamisen jäl-
keen 50 % kyselyyn vastanneista ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 52 % kyselyyn vastanneista. Epä-
viihtyisäksi tai erittäin epäviihtyisäksi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön maiseman 
arvioi nykytilanteessa 1 %, tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 39 % ja voimajohdon rakentamisen 
jälkeen 30 % kyselyyn vastanneista. 
 

Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista maisemaan (KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 

Lähellä tuulivoimapuistoa asuvat vastaajat arvioivat tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan huomat-
tavasi kielteisemmiksi kuin kauempana asuvat. Alle 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta asun-
non tai loma-asunnon omistavista vastaajista arvioi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympä-
ristön maiseman viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi nykytilanteessa kaikki kyselyyn vastanneet, Puution-
saaren tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 21 % kyselyyn vastanneista ja voimajohdon rakentami-
sen jälkeen 32 % kyselyyn vastanneista. Epäviihtyisäksi tai erittäin epäviihtyisäksi asuinalueensa tai va-
paa-ajan asuntonsa lähiympäristön maiseman arvioi tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 69 % ja 
voimajohdon rakentamisen jälkeen 53 % kyselyyn vastanneista. 
 

Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista maisemaan  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista maisemaan 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA 5-10 KILOMETRIÄ): 
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Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista maisemaan 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 10 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

5.5 Arviot vaikutuksista harrastusmahdollisuuksiin 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön harrastus- ja virkistysmahdollisuudet arvioi hy-
viksi tai erittäin hyviksi nykytilanteessa 94 % kyselyyn vastanneista, Puutionsaaren tuulivoimapuiston 
rakentamisen jälkeen 53 % kyselyyn vastanneista sekä voimajohdon rakentamisen jälkeen 55 % kyse-
lyyn vastanneista. Huonoiksi tai erittäin huonoiksi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäris-
tön harrastus- ja virkistysmahdollisuudet arvioi nykytilanteessa 3 %, tuulivoimapuiston rakentamisen 
jälkeen 37 % ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 25 % kyselyyn vastanneista. 
 

Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista harrastusmahdollisuuksiin (KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 

Lähellä tuulivoimapuistoa asuvat vastaajat arvioivat Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutukset 
asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin kieltei-
semmiksi kuin kauempana asuvat. Alle 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta asunnon tai loma-
asunnon omistavista vastaajista arvioi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön harras-
tus- ja virkistysmahdollisuudet hyviksi tai erittäin hyviksi nykytilanteessa 95 % kyselyyn vastanneista, 
Puutionsaaren tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 37 % kyselyyn vastanneista ja voimajohdon ra-
kentamisen jälkeen 31 % kyselyyn vastanneista. Huonoiksi tai erittäin huonoiksi harrastus- ja virkistys-
mahdollisuudet arvioi nykytilanteessa 5 %, tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 64 % ja voimajoh-
don rakentamisen jälkeen 53 % alle 5 kilometrin etäisyydellä asuvista kyselyyn vastanneista. 
 

Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista harrastusmahdollisuuksiin  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
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Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista harrastusmahdollisuuksiin 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA 5-10 KILOMETRIÄ): 
 

 
 
Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista harrastusmahdollisuuksiin 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 10 KILOMETRIÄ): 
 

 
 
 

5.6 Arviot vaikutuksista alueen arvostukseen asuin- ja vapaa-ajan asuntoalueena 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi arvostetuksi tai erittäin arvostetuksi 
asuin- ja vapaa-ajan asuntoalueeksi nykytilanteessa 76 % kyselyyn vastanneista, Puutionsaaren tuulivoi-
mapuiston rakentamisen jälkeen 34 % kyselyyn vastanneista sekä voimajohdon rakentamisen jälkeen 
36 % kyselyyn vastanneista. Vain vähän tai ei lainkaan arvostetuksi asuinalueensa tai vapaa-ajan asun-
tonsa lähiympäristön arvioi nykytilanteessa 20 %, tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 58 % ja voi-
majohdon rakentamisen jälkeen 50 % kyselyyn vastanneista. 
 

Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista alueen arvostukseen (KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 

Alle 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asunnon tai loma-asunnon omistavista vastaajista arvioi 
asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvostetuksi tai erittäin arvostetuksi asuin- ja 
vapaa-ajan alueeksi nykytilanteessa 85 % kyselyyn vastanneista, Puutionsaaren tuulivoimapuiston ra-
kentamisen jälkeen 16 % kyselyyn vastanneista ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 16 % kyselyyn 
vastanneista. Vain vähän tai ei lainkaan arvostetuksi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympä-
ristön arvioi nykytilanteessa 10 %, tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 79 % ja voimajohdon raken-
tamisen jälkeen 74 % alle 5 kilometrin etäisyydellä asuvista kyselyyn vastanneista. 
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Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista alueen arvostukseen  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista alueen arvostukseen 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA 5-10 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista alueen arvostukseen 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 10 KILOMETRIÄ): 
 

 
 
 

5.7 Arviot vaikutuksista kaava-alueen käyttömahdollisuuksiin 

Tuulivoimahankkeen vaikutukset  
 

Kaikki käyttömahdollisuudet huomioon ottaen keskimäärin 34 % kyselyyn vastanneista arvioi, ettei Puu-
tionsaaren tuulivoimapuistolla ole vaikutuksia kaava-alueen käyttömahdollisuuksiin. Kyselyyn vastan-
neista keskimäärin 15 % arvioi tuulivoimapuiston vaikutukset myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi ja 
keskimäärin 44 % kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi. Kielteisimmin Puutionsaaren tuulivoimapuiston ar-
vioitiin vaikuttavan alueen metsästysmahdollisuuksiin, luonnon tarkkailuun sekä ulkoiluun tai lenkkei-
lyyn. Kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi vaikutukset metsästykseen arvioi 54 %, luonnon tarkkailuun 48 % 
ja ulkoiluun tai lenkkeilyyn 38 % kyselyyn vastanneista.  
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Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista kaava-alueen käyttömahdollisuuksiin  
(KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 

Alle 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asunnon tai loma-asunnon omistavat vastaajat arvioivat 
tuulivoimapuiston vaikutukset kaava-alueen käyttömahdollisuuksiin huomattavasti kielteisemmiksi 
kuin kauempana asuvat vastaajat. Kielteisimmin tuulivoimapuiston arvioitiin vaikuttavan metsästyk-
seen (75 % arvioi vaikutukset kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi) ja luonnon tarkkailuun (70 % arvioi vai-
kutukset kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi).  
 

Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista kaava-alueen käyttömahdollisuuksiin  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista kaava-alueen käyttömahdollisuuksiin  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA 5-10 KILOMETRIÄ): 
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Arviot Puutionsaaren tuulivoimapuiston vaikutuksista kaava-alueen käyttömahdollisuuksiin  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 10 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

 

5.8 Arviot merkittävimmistä myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista  

Avoimissa kysymyksissä asukkailta ja loma-asukkailta kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään Puution-
saaren tuulivoimapuiston merkittävimmät myönteiset ja kielteiset vaikutukset. Kyselyyn vastanneiden 
mainitsemia merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia ovat meluhaita ja muutokset maisemassa. Myös hai-
tat asumiselle ja vapaa-ajan asumiselle korostuivat vastauksissa. Tuulivoimaloita pidettiin liian suurina, 
niitä katsottiin olevan liikaa ja niiden katsottiin olevan liian lähellä asutusta. Lisäksi yhteisvaikutukset 
Tuomiperän ja muiden suunnitteilla olevien hankkeiden kanssa nousivat vastauksissa esille kielteisinä 
vaikutuksina. Merkittävimpinä myönteisinä vaikutuksina mainittiin vaikutukset kaupungin talouteen 
(kiinteistöverotulojen lisääntyminen), uudet ja parannettavat tiet, työllisyysvaikutukset sekä energian 
tuottaminen ympäristöystävällisesti. 

Kyselyyn vastanneiden näkemyksiä Puutionsaaren tuulivoimapuiston merkittävimmistä myönteisistä ja 
kielteisistä vaikutuksista (suluissa mainintojen määrä): 
 

Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset 

Vaikutukset kaupungin talouteen (20) 
Uudet ja parannettavat tiet (17) 
Ympäristöystävällinen energiantuotanto (12) 
Työllistävä vaikutus (9) 
Vuokratulot maanomistajille (8) 
Kotimaisen energiantuotannon lisääminen (4) 
 
 
 

 

 

Ääni, meluhaitat (26) 
Muutokset maisemassa, maisemahaitat (24) 
Haitat asumiselle ja vapaa-ajan asumiselle (10) 
Haitat eläimille / elinympäristöille (9) 
Haitat luonnolle / luonnon tuhoutuminen (8) 
Valo ja välke (8) 
Asuntojen/kiinteistöjen arvon aleneminen (6) 
Infraääni (5) 
Haitat metsästykselle (5) 
Terveyshaitat (4) 
Voitot menevät ulkomaille (4) 
Asenteet/mielipiteet/ilmapiirin kiristyminen (3) 
Metsän tuhoutuminen (2) 
Alue pirstaloituu uusien teiden myötä (2) 
Ympäristöhaitat / betonijäte (2) 
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6 SUHTAUTUMINEN PUUTIONSAAREN TUULIVOIMAPUISTOON 

6.1 Puutionsaaren tuulivoimapuistoa koskevat väittämät  

Kyselyyn vastanneet olivat varsin yksimielisiä siitä, että Puutionsaaren tuulivoimahankkeen ympäristö-
vaikutusten selvittäminen on hyvä asia. Vastanneista 89 % oli väittämän kanssa joko täysin tai melko 
samaa mieltä. Väittämän ”Puutionsaaren alue soveltuu tuulivoimaloiden rakentamiseen” kanssa 30 % 
vastanneista oli täysin samaa mieltä ja 31 % täysin eri mieltä.  
 

Suhtautuminen Puutionsaaren tuulivoimapuistoon (KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 
Lähellä tuulivoimapuistoa asuvat tai vapaa-ajan asunnon omistavat suhtautuvat tuulivoimahankkee-
seen kielteisemmin kuin kauempana asuvat. ”Puutionsaaren alue soveltuu tuulivoimaloiden rakentami-
seen” väittämän kanssa oli täysin eri mieltä alle 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta asuvista 
vastaajista 60 %, 5-10 kilometrin etäisyydellä asuvista vastaajista 35 % ja yli 10 kilometrin etäisyydellä 
asuvista vastaajista 8 %. Alle viiden kilometrin etäisyydellä asuvista vastaajista 60 % oli sitä mieltä, että 
tuulivoimaloiden sijaintia tulisi muuttaa ja 50 % sitä mieltä, että sähkönsiirtoreitin sijaintia tulisi muut-
taa. 
 
Suhtautuminen Puutionsaaren tuulivoimapuistoon (ASUNNON/LOMA-ASUNNON  
ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
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Suhtautuminen Puutionsaaren tuulivoimapuistoon (ASUNNON/LOMA-ASUNNON  
ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA 5-10 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Suhtautuminen Puutionsaaren tuulivoimapuistoon (ASUNNON/LOMA-ASUNNON  
ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 10 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Kyselyyn vastanneilla oli mahdollisuus kommentoida Puutionsaaren tuulivoimaloiden ja voimajohdon 
sijoittelua avoimella vastauksella. Muutama vastanneista oli sitä mieltä, että tuulivoima sinänsä on hyvä 
asia, mutta Puutionsaaren alueelle on suunniteltu liikaa ja liian suuria tuulivoimaloita, liian laajalle alu-
eelle ja liian lähelle asutusta. Yhteisvaikutukset muiden suunnitteilla olevien tuulivoimapuistojen kanssa 
tulisi vastaajien mukaan ottaa huomioon, koska osa asuinalueista, esim. Kantokylä, Pinola ja Tuomiperä, 
jää vastaajien mukaan tuulivoimapuistojen ympäröimäksi, jolloin haitat ovat huomattavan suuret. Jos 
tuulivoimaloita rakennetaan, ne tulee vastaajien mukaan sijoittaa riittävän kauas asutuksesta.  
 

6.2 Suhtautuminen Puutionsaaren tuulivoimapuistoon  

Tuulivoimahankkeen vaihtoehdot 
 

Kyselyyn vastanneista 44 % oli sitä mieltä, että Puutionsaaren tuulivoimapuistoa ei tulisi toteuttaa (vaih-
toehto 0). Toisaalta 42 % vastanneista oli sitä mieltä, että tuulivoimapuisto tulisi toteuttaa. Varsinaisista 
tarkasteluvaihtoehdoista vastaajien mielipiteet olivat varsin yhtenevät. Kyselyyn vastanneista ”kan-
natti” 29 % vaihtoehtoa 1 ja 30 % vaihtoehtoa 2. Sekä vaihtoehtoa 1 että vaihtoehtoa 2 ”vastusti” 51 % 
vastanneista. Alle 5 kilometrin etäisyydellä asuvista vastaajista suurin osa kannatti vaihtoehtoa, jossa 
Puutionsaaren tuulivoimapuistoa ei toteuteta. Vaihtoehtoja 1 ja 2, joissa Puutionsaaren alueelle raken-
nettaisiin 43-49 enintään 300 metriä korkeaa tuulivoimalaa, valtaosa (62 %) kyselyyn vastanneista alle 
5 kilometrin etäisyydellä asuvista vastusti. Myös 5-10 kilometrin etäisyydellä asuvista vastaajista yli puo-
let vastusti sekä vaihtoehtoa 1 että vaihtoehtoa 2. 
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Näkemys tuulivoimahankkeen vaihtoehdoista (KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 

Näkemys tuulivoimahankkeen vaihtoehdoista (ASUNNON/LOMA-ASUNNON  
ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Näkemys tuulivoimahankkeen vaihtoehdoista (ASUNNON/LOMA-ASUNNON  
ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA 5-10 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Näkemys tuulivoimahankkeen vaihtoehdoista (ASUNNON/LOMA-ASUNNON  
ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 10 KILOMETRIÄ): 
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Suhtautuminen tuulivoimahankkeeseen 
 
Kyselyyn vastanneista 19 % (alle 5 kilometrin etäisyydellä asuvista 10 %) ilmoitti tukevansa Puutionsaa-
ren tuulivoimahanketta. Vastaajista 35 % ilmoitti olevansa Puutionsaaren tuulivoimapuiston suhteen 
rauhallisin mielin (alle 5 kilometrin etäisyydellä asuvista 29 %). Vastanneista 37 % ilmoitti olevansa huo-
lestunut (alle 5 kilometrin etäisyydellä asuvista 57 %). 
 

 
 
Kysymyksen yhteydessä vastaajilla oli mahdollisuus perustella suhtautumistaan Puutionsaaren tuulivoi-
mahankkeeseen. Vastaajat, jotka ilmoittivat tukevansa hanketta, perustelivat vastaustaan saasteetto-
malla energialla, kunnan saamilla taloudellisilla hyödyillä ja merkittävillä positiivisilla vaikutuksilla. Eh-
tona hankkeelle mainittiin, että tuulivoimaloiden etäisyydet lähimpiin asuntoihin tarkistetaan asukkai-
den toiveiden/vaatimusten mukaisiksi. 
 
Vastaajat, jotka ilmoittivat olevansa rauhallisin mielin, esittivät perusteluina tuulivoiman tarpeellisuu-
den, positiiviset työllisyysvaikutukset, maanomistajien saamat vuokratulot sekä sen, että tuulivoimalat 
ovat riittävän kaukana omasta asunnosta tai loma-asunnosta, jolloin niillä ei ole suurta vaikutusta 
omaan elämään. Kielteisinä vaikutuksina kuitenkin mainittiin metsästyksen vaikeutuminen ja maiseman 
muuttuminen, vaikka asunto tai loma-asunto olisikin kaukana tuulivoimaloista.  
 
Vastaajat, jotka ilmoittivat olevansa huolestuneita, toivat esille meluhaitat, infraäänet, terveyshaitat, 
maiseman muutoksen, haitalliset vaikutukset luonnolle ja eläimille, eläinten ja ihmisten elinympäristön 
tuhoutumisen, metsästysharrastuksen loppumisen sekä kiinteistöjen arvon alenemisen. Huolta aiheut-
taa myös se, että tuulivoimapuisto on vastaajien mielestä liian suuri, tuulivoimalat ovat liian suuria, niitä 
on liikaa ja ne ovat liian lähellä asutusta, erään vastaajan mielestä ”järkyttävä hanke, 43-49 myllyä jyti-
see 300 metrin korkeudessa taivaalla”. Lisäksi vastaajat olivat huolestuneita useiden lähialueelle suun-
niteltujen hankkeiden yhteisvaikutuksista. Myös epäilys YVA-prosessin avoimuudesta ja puolueetto-
muudesta tuotiin esille.  
 
 

7 HANKKEESTA TIEDOTTAMINEN 

Kyselyyn vastanneista 43 % ilmoitti lukevansa hankkeesta asukaskyselyn yhteydessä ensimmäisen ker-
ran, 46 % oli lukenut hanketta koskevia mielipidekirjoituksia, 42 % oli keskustellut hankkeesta lähiym-
päristön asukkaiden kanssa, 13 % oli osallistunut hankkeesta käytyyn julkiseen keskusteluun, 11 % oli 
osallistunut hankkeesta järjestettyihin yleisötilaisuuksiin ja 12 % oli osallistunut Haapaveden kaupungin 
järjestämään tuulivoimainfoon. Vastaajista, jotka asuvat tai omistavat loma-asunnon alle 5 kilometrin 
tai 5-10 kilometrin etäisyydellä tuulivoimapuistosta, lähes yhtä suuri osa on lukenut hanketta koskevia 
mielipide- tai lehtikirjoituksia ja keskustellut hankkeesta lähiympäristön asukkaiden kanssa.  
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8 TOIVEET JATKOSUUNNITTELULLE 

Vastaajilla oli mahdollisuus esittää toiveensa Puutionsaaren tuulivoimapuiston jatkosuunnittelulle. 
Kommentit liittyivät pääosin tuulivoimaloiden määrään, kokoon ja sijaintiin sekä tuulivoimaloista aiheu-
tuvien haittojen vähentämiseen. Vastaajien mielestä Puutionsaaren tuulivoimahankkeen (tuulivoimalat 
ja sähkönsiirto) suunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi ottaa huomioon mm. seuraa-
vat asiat: 
 

• Tuulivoimapuiston lähiympäristössä asuvien mielipiteet. 

• Tuulivoimaloiden määrä, koko ja sijainti. 

• tuulivoimalat tulisi sijoittaa kauemmas asutuksesta ja niin, että niistä on mahdollisimman 
vähän häiriöitä asukkaille. ”Ihmisten tulisi hyötyä tuulivoimasta, ei kärsiä siitä”. 

• Pinolan, Kantokylän ja Tuomiperän taloja lähimmät tuulivoimalat tulisi jättää rakenta-
matta (jäävät tuulivoimapuistojen ympäröimäksi, jolloin haitat ovat huomattavan suuret) 

• Ylivieskan rajalle ei voimaloita, vähintään 3 kilometrin etäisyydelle rajasta lähimmät. 

• luonnonsuojelualueen ympärille ei tulisi sijoittaa yhtään voimalaa. 

• Ängesnevan ja lampien alueelle ei tulisi sijoittaa voimaloita, koska alue on muun muassa 
majavien ja joutsenten pesimäaluetta. 

• tuulivoimaloiden määrää pitäisi vähentää ja korkeutta alentaa: 8 tuulivoimalaa alueelle 
olisi sopiva määrä. Ainoastaan turvetuotantoalueelle voidaan sijoittaa maksimissaan 5 
voimalaa. 

• Sähkönsiirto: 

• voimajohdot toteutettava maakaapelina nykyisen linjan kohdalle tai itäpuolelle. 

• maanomistajien tulisi saada kunnon korvaus metsäpohjan menetyksestä. 

• Huoltotiet: 

• Mieluskylä-Ollilanperä-Kantokylä – soratien parantaminen, uskon, että se myönteisenä 
tekona jää asukkaille paremmin mieleen kuin negatiivinen mielikuva myllyistä. 

• Huoltotiet hyödyntämään myös paikallista väestöä. 

• Metsästysmahdollisuuksien turvaaminen: tuulivoimayhtiön tulisi ostaa asukkaille metsästysoikeus 
toiseen metsästysseuraan, jos metsästys Puutionsaaren alueella loppuu. YVA-menettelyssä täytyy 
huomioida Mieluskylän Erä ry:n merkittävä asema paikallisille. 

• Luontoarvojen ja luonnoneläinten kartoitus ja huomioon ottaminen. 

• Tuulivoimaloiden purkamisen vastuut sovittava, ettei betoni jää ongelmajätteeksi luontoon. 

• Yhteisvaikutukset muiden suunnitteilla olevien tuulivoimapuistojen kanssa otettava huomioon.  

• kaikkien vaikutusalueella asuvien tulisi saada samanlainen korvaus kuin maanomistajien. Asunto-
jen alentunut arvo tulisi korvata. Mikäli asunnon omistaja haluaa muuttaa paikkakunnalta pois 
tuulivoimapuistosta johtuen, tuulivoimayhtiön pitäisi lunastaa kiinteistö. 

• Tuulivoimapuiston suunnittelun lopettaminen ja rakentamatta jättäminen. 
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Seuraavassa kuvassa on esitetty kyselyyn vastanneiden asukkaiden kommentteja, jotka on kohdistettu 
jollekin tietylle alueelle. 
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9 LIITE: Kyselylomake 
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