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LYLYHARJUN TUULIVOIMAPUISTO 

1 ASUKASKYSELYN TOTEUTUS JA VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi toteutettiin asukaskysely postikyselynä joulu-
kuussa 2021 ja tammikuussa 2022. Kysely lähetettiin 600 kotitalouteen hankkeen keskeisellä vaikutus-
alueella. Vastauksia kyselyyn saatiin 168 kappaletta, joten vastausprosentti oli 28 %. Seuraavassa on 
esitetty kyselyn tulokset kaikkien vastausten yhteenvetona. Lisäksi osasta kysymyksiä on esitetty vas-
taukset myös erikseen alle 2 kilometrin etäisyydellä Lylyharjun hankealueesta asuvien tai loma-asun-
non omistavien vastaajien osalta. 

Kyselyyn vastanneista 36 % oli vakituisia asukkaita ja 58 % vapaa-ajan asukkaita. Yksi vastaaja ilmoitti 
olevansa sekä vakituinen että vapaa-ajan asukas. 

 
Kuva 1: Vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden osuudet kyselyyn vastanneista. 
 
Kyselyyn vastanneista oli 53 % yli 64-vuotiaita, 39 % 45-64-vuotiaita ja 7 % alle 45-vuotiaita.   
 

 
Kuva 2: Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma.  
 
Kyselyyn vastanneista asui 29 % Kihniössä, 48 % Kurikassa ja 22 % Parkanossa. Yksi vastaaja ilmoitti 
asuvansa Seinäjoella.   
 

 
Kuva 3: Kyselyyn vastanneiden asuinkunta.  
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Kyselyyn vastanneista 35 % ilmoitti asuvansa tai omistavansa loma-asunnon alle kahden kilometrin 
etäisyydellä, 30 % 2-5 kilometrin etäisyydellä ja 32 % yli viiden kilometrin etäisyydellä Lylyharjun han-
kealueesta.  
 

 
Kuva 4: Kyselyyn vastanneiden asunnon tai vapaa-ajan asunnon etäisyys hankealueesta.  

 

Kyselyyn vastanneista 70 % ilmoitti asuvansa tai omistavansa loma-asunnon yli kilometrin etäisyydellä 
suunnitelluista sähkönsiirtoreiteistä. Vastanneista 3 % ilmoitti asuvansa tai omistavansa loma-asunnon 
alle 200 metrin etäisyydellä reitistä. 
 

 
Kuva 5: Kyselyyn vastanneiden asunnon tai vapaa-ajan asunnon etäisyys suunnitelluista sähkönsiirto-
reiteistä.  
 
Kyselyyn vastanneista 11 % ilmoitti omistavansa maata Lylyharjun tuulivoimapuiston hankealueella ja 
5 % suunnitellun sähkönsiirtoreitin alueella. 
 

  
Kuva 6: Kyselyyn vastanneiden maanomistus Lylyharjun tuulivoimapuiston hankealueella ja suunnitel-
lun sähkönsiirtoreitin alueella.  
 
 



FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Yhteenveto 3 (25) 
   
6.4.2022   
   

 

 

 

Kyselyyn vastanneista 49 % ilmoitti käyneensä olemassa olevan voimalan juurella ja 34 % ilmoitti näh-
neensä tuulivoimaloita lähietäisyydeltä, joten suurella osalla vastaajista on vastaustensa taustalla 
omakohtaista kokemusta tuulivoimaloista. 
 

 
Kuva 7: Kokemukset tuulivoimaloista.  
 

2 HANKEALUEEN JA SÄHKÖNSIIRTOREITIN NYKYINEN KÄYTTÖ 

Hankealueella ja sähkönsiirtoreitin alueella liikkuminen 
 

Lylyharjun hankealuetta ilmoitti käyttävänsä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain/kausiluontoisesti 
63 % kaikista kyselyyn vastanneista. Niistä vastaajista, jotka asuvat tai omistavat loma-asunnon alle 2 
kilometrin etäisyydellä hankealueesta, ilmoitti käyttävänsä hankealuetta päivittäin, viikoittain tai kuu-
kausittain/kausiluontoisesti 87 % vastanneista.  
 

 
Kuva 8: Liikkuminen Lylyharjun hankealueella. 
 

Suunnitellun sähkönsiirtoreitin aluetta ilmoitti käyttävänsä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain/kau-
siluontoisesti 50 % kyselyyn vastanneista. 
 

 
Kuva 9: Liikkuminen suunnitellun sähkönsiirtoreitin alueella. 
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Hankealueen ja sähkönsiirtoreitin käyttö eri käyttötarkoituksiin 
 

Lylyharjun tuulivoimapuiston hankealuetta käytetään eniten marjastukseen ja sienestykseen (63 % 
kyselyyn vastanneista), ulkoiluun ja lenkkeilyyn (48 % vastanneista) ja luonnon tarkkailuun (43 % vas-
tanneista). Metsästykseen hankealuetta käyttää 13 % vastanneista. Hankealueen käyttö metsätalou-
den harjoittamiseen on vähäistä ja maatalouden harjoittamiseen aluetta ei kyselyyn vastanneista 
käytä kukaan. Lähellä tuulivoimapuistoa asuvien tai loma-asunnon omistavien (alle 2 km) vastauksissa 
korostuvat samat käyttötarkoitukset kuin kaikilla vastaajilla eli marjastus ja sienestys, ulkoilu ja lenk-
keily sekä luonnon tarkkailu. Lähellä asuvilla hankealueen käyttö on yleisempää kuin kauempana asu-
villa.  
 

 
Kuva 10: Lylyharjun hankealueen käyttö eri käyttötarkoituksiin. 
 

Suunnitellun sähkönsiirtoreitin aluetta käytetään eniten marjastukseen ja sienestykseen, ulkoiluun ja 
lenkkeilyyn sekä luonnon tarkkailuun. Metsästykseen sähkönsiirtoreitin aluetta käyttää 10 % vastan-
neista.  
 

 
Kuva 11: Suunnitellun sähkönsiirtoreitin käyttö eri käyttötarkoituksiin. 
 
Asukkaita pyydettiin kuvaamaan hankealueen ja suunnitellun sähkönsiirtoreitin nykyistä merkitystä 
elinympäristössä myös avoimella kysymyksellä. Avoimeen kysymykseen vastasi 56 henkilöä (33 % kai-
kista vastanneista). Vastauksissa korostuivat erityisesti alueen merkitys marjastuksen, luonnossa liik-
kumisen, rauhoittumisen ja muun virkistyskäytön kannalta. Aluetta luonnehditaan myös luonnon ja 
eläimistön kannalta monipuolisena alueena sekä tärkeänä vapaa-ajan viettoalueena.  
 

3 SUHTAUTUMINEN ILMASTONMUUTOKSEEN JA TUULIVOIMAAN YLEISESTI 

Kyselyyn vastanneista 28 % pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana ja lyselyyn vastanneiden 
asukkaiden huolestuneisuus ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt viime vuosien aikana. Vastanneista 
28 % on itse tehnyt toimenpiteitä torjuakseen ilmastonmuutosta. Vastanneista 25 %:n mielestä on 
tärkeää, että Suomen hallitus tekee toimenpiteitä torjuakseen ilmastonmuutosta ja 21 %:n mielestä 
on tärkeää, että oma kotikunta tekee toimenpiteitä torjuakseen ilmastonmuutosta. 
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Kuva 12: Suhtautuminen ilmastonmuutokseen.  
 

Kyselyyn vastanneista noin viidennes oli sitä mieltä, että tuulivoima hidastaa ilmastonmuutosta ja että 
tuulivoima on kestävää ja säästää luonnonvaroja. Vastanneista 25 % pitää tärkeänä, että energiaa 
tuotetaan paikallisesti. Vastanneista 28 % ilmoitti perehtyneensä tuulivoiman ympäristövaikutuksiin. 
Luottamus viranomaisten ammattitaitoon ja lakeihin, jotka ohjaavat tuulivoiman suunnittelua on 
vastaajien keskuudessa varsin heikko, vain 13 % vastaajista ilmoitti luottavansa täysin viranomaisten 
ammattitaitoon. 
 

 
Kuva 13: Suhtautuminen tuulivoimaan.  
  
 

 

4 KYSELYYN VASTANNEIDEN ARVIOT TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSISTA 

4.1 Arviot vaikutuksista kuntatasolla 

Kyselyyn vastanneet arvioivat Lylyharjun tuulivoimapuiston hankkeen rakentamisen vaikuttavan kun-
tatasolla myönteisimmin kunnan kiinteistöverotuloon, kunnan talouteen ja työllisyyteen rakennusvai-
heessa. Kielteisimmin kyselyyn vastanneet arvioivat hankkeen vaikuttavan alueen arvostukseen ja alu-
een/kunnan imagoon. Alle kahden kilometrin etäisyydellä asuvat vastaajat arvioivat myönteiset vaiku-
tukset pienemmiksi ja kielteiset vaikutukset suuremmiksi kuin kaikki vastaajat keskimäärin.  
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Kuva 14: Arviot Lylyharjun tuulivoimahankkeen vaikutuksista kuntatasolla. 
 

4.2 Arviot vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen 

Nykytilanteessa asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioivat lähes kaikki kysymyk-
seen vastanneet (98 %) viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi. Tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 
vain 31 % ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 32 % arvioi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa 
lähiympäristön viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi.  
 

 
Kuva 15: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen  
(KAIKKI VASTAAJAT). 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty alle kahden kilometrin etäisyydellä asuvien tai loma-asunnon omista-
vien vastaajien arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista lähiympäristön viihtyisyyteen. Lähi-
alueella asuvat arvioivat tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisen vaikutukset lähiympäristön 
viihtyisyyteen merkittävästi kielteisemmiksi kuin kaikki vastaajat keskimäärin. 
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Kuva 16: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 2 KILOMETRIÄ). 
 
 

4.3 Arviot vaikutuksista maisemaan 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön maiseman arvioi miellyttäväksi tai erittäin 
miellyttäväksi nykytilanteessa 97 % kysymykseen vastanneista, mutta Lylyharjun tuulivoimapuiston 
rakentamisen jälkeen vain 30 % ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 33 % kysymykseen vastanneista.  
 
 

 
Kuva 17: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista maisemaan (KAIKKI VASTAAJAT). 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty alle kahden kilometrin etäisyydellä asuvien tai loma-asunnon omista-
vien vastaajien arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista lähiympäristön maisemaan. Lähialu-
eella asuvat arvioivat tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisen vaikutukset maisemaan merkit-
tävästi kielteisemmiksi kuin kaikki vastaajat keskimäärin. 
 
 

 
Kuva 18: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista maisemaan  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 2 KILOMETRIÄ). 
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4.4 Arviot vaikutuksista harrastusmahdollisuuksiin 

Nykytilanteessa 96 % kysymykseen vastanneista arvioi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiym-
päristön harrastus- ja virkistysmahdollisuudet hyviksi tai erittäin hyviksi. Lylyharjun tuulivoimapuiston 
rakentamisen jälkeen vain 34 % ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 36 % kysymykseen vastanneista 
arvioi harrastus- ja virkistysmahdollisuudet hyviksi tai erittäin hyviksi.  
 

 
Kuva 19: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin 
(KAIKKI VASTAAJAT). 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty alle kahden kilometrin etäisyydellä asuvien tai loma-asunnon omista-
vien vastaajien arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista lähiympäristönsä harrastus- ja virkis-
tysmahdollisuuksiin. Lähialueella asuvat arvioivat tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisen 
vaikutukset lähiympäristön harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin merkittävästi kielteisemmiksi kuin 
kaikki vastaajat keskimäärin. 
 

 

Kuva 20: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 2 KILOMETRIÄ). 
 

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

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi arvostetuksi tai erittäin arvostetuksi ny-
kytilanteessa 87 %, Lylyharjun tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 21 % ja voimajohdon rakenta-
misen jälkeen 26 % kysymykseen vastanneista.  
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Kuva 21: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista alueen arvostukseen asuin- ja vapaa-ajan 
asuntoalueena (KAIKKI VASTAAJAT). 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty alle kahden kilometrin etäisyydellä asuvien tai loma-asunnon omista-
vien vastaajien arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista lähiympäristönsä arvostukseen. Lähi-
alueella asuvat arvioivat lähiympäristönsä nykytilanteessa arvostetummaksi kuin vastaajat keskimää-
rin. Tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisen vaikutukset lähiympäristönsä arvostukseen lähi-
alueella asuvat arvioivat merkittävästi kielteisemmiksi kuin kaikki vastaajat keskimäärin. 
 

 
Kuva 22: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista alueen arvostukseen asuin- ja vapaa-ajan 
asuntoalueena (ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 2 KILOMETRIÄ). 
 

 

4.6 Arviot vaikutuksista omaan elämään 

Kyselyyn vastanneet eivät juurikaan arvioineet Lylyharjun tuulivoimahankkeen vaikuttavan myöntei-
sesti omaan elämäänsä. Eniten kielteisiä vaikutuksia kysymykseen vastanneet arvioivat olevan tuulivoi-
maloiden synnyttämällä äänellä, tuulivoimaloiden lapojen lähialueelle aiheuttamalla varjostuksella ja 
välkkeellä sekä tuulivoimaloiden aiheuttamalla maiseman muutoksella. Vastanneista keskimäärin kol-
mannes arvioi, ettei Lylyharjun tuulivoimapuistolla ole vaikutuksia omaan elämään. 
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Kuva 23: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista omaan elämään (KAIKKI VASTAAJAT). 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty alle kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta asuvien tai loma-
asunnon omistavien vastaajien arviot Lylyharjun tuulivoimahankkeen vaikutuksista omaan elämään. 
Lähialueella asuvat arvioivat tuulivoimapuiston vaikutukset kaikkien tekijöiden osalta kielteisemmiksi 
kuin kaikki vastaajat keskimäärin. Kukaan lähialueella asuvista vastaajista ei arvioinut vaikutuksia 
myönteisiksi ja keskimäärin vain 10 % vastaajista arvioi, ettei hankkeella ole vaikutusten omaan elä-
mään.  
 

 
Kuva 24: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista omaan elämään  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 2 KILOMETRIÄ). 

 

4.7 Arviot vaikutuksista hankealueen ja sähkönsiirtoreitin käyttömahdollisuuksiin 

Vaikutukset hankealueen käyttömahdollisuuksiin 
 
Kaikki käyttömahdollisuudet huomioon ottaen keskimäärin 26 % kysymykseen vastanneista arvioi, ettei 
Lylyharjun tuulivoimapuiston rakentamisella ole vaikutuksia hankealueen käyttömahdollisuuksiin. Ky-
symykseen vastanneista keskimäärin 2 % arvioi tuulivoimapuiston vaikutukset myönteisiksi tai erittäin 
myönteisiksi ja keskimäärin 60 % kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi. Kielteisimmin Lylyharjun tuulivoima-
puiston rakentamisen arvioitiin vaikuttavan luonnon tarkkailuun ja marjastukseen ja sienestykseen.  
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Kuva 25: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutuksista hankealueen käyttömahdolli-
suuksiin (KAIKKI VASTAAJAT). 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty alle kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvien tai loma-
asunnon omistavien vastaajien arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston vaikutuksista hankealueen käyttö-
mahdollisuuksiin. Kaikki käyttömahdollisuudet huomioon ottaen keskimäärin 86 % kysymykseen vas-
tanneista arvioi vaikutukset kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi.  
 

 
Kuva 26: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutuksista hankealueen käyttömahdolli-
suuksiin (ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 2 KILOMETRIÄ). 
 
Vaikutukset sähkönsiirtoreitin käyttömahdollisuuksiin 
 
Kaikki käyttömahdollisuudet huomioon ottaen keskimäärin 31 % kysymykseen vastanneista arvioi, ettei 
suunnitellun sähkönsiirtoreitin rakentamisella ole vaikutuksia alueen käyttömahdollisuuksiin. Kysymyk-
seen vastanneista keskimäärin 3 % arvioi sähkönsiirtoreitin rakentamisen vaikutukset myönteisiksi tai 
erittäin myönteisiksi ja keskimäärin 52 % kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi. Kielteisimmin sähkönsiirto-
reitin rakentamisen arvioitiin vaikuttavan luonnon tarkkailuun ja marjastukseen ja sienestykseen.  
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Kuva 27: Arviot suunnitellun sähkönsiirtoreitin rakentamisen vaikutuksista alueen käyttömahdollisuuk-
siin (KAIKKI VASTAAJAT). 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty alle kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvien tai loma-
asunnon omistavien vastaajien arviot suunnitellun sähkönsiirtoreitin rakentamisen vaikutuksista alu-
een käyttömahdollisuuksiin. Kaikki käyttömahdollisuudet huomioon ottaen keskimäärin 76 % kysy-
mykseen vastanneista arvioi vaikutukset kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi.  
 

 
Kuva 28: Arviot suunnitellun sähkönsiirtoreitin rakentamisen vaikutuksista hankealueen käyttömahdol-
lisuuksiin (ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 2 KILOMETRIÄ). 
 
 

4.8 Arviot vaikutuksista elinkeinojen toiminta- ja kehitysedellytyksiin 

Kysymykseen vastanneet arvioivat Lylyharjun tuulivoimahankkeen vaikuttavan pääosin kielteisesti alu-
een elinkeinotoimintaan. Kaikki kysymyksessä mainitut elinkeinot huomioon ottaen keskimäärin 4 % 
vastanneista arvioi vaikutukset myönteisiksi ja keskimäärin 45 % kielteisiksi. Keskimäärin 30 % kysymyk-
seen vastanneista arvioi, ettei hankkeella ole vaikutuksia elinkeinojen harjoittamiseen. Kielteisimmin 
Lylyharjun tuulivoimahankkeen arvioitiin vaikuttavan matkailuun, 62 % vastanneista arvioi tuulivoima-
hankkeen vaikuttavan matkailuun kielteisesti.  
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Kuva 29: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisen vaikutuksista elinkeinojen 
toiminta- ja kehitysedellytyksiin (KAIKKI VASTAAJAT). 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty alle kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvien tai loma-
asunnon omistavien vastaajien arviot Lylyharjun tuulivoimahankkeen vaikutuksista elinkeinotoimin-
taan. Lähialueella asuvista tai loma-asunnon omistavista vastaajista peräti 87 % arvioi tuulivoimahank-
keen vaikuttavan matkailuun kielteisesti.  
 

 
Kuva 30: Arviot Lylyharjun tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisen vaikutuksista elinkeinojen 
toiminta- ja kehitysedellytyksiin (ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 2 KI-
LOMETRIÄ). 
 
 

4.9 Arviot merkittävimmistä myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista  

Avoimissa kysymyksissä asukkailta ja loma-asukkailta kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään Lylyhar-
jun tuulivoimapuiston merkittävimmät myönteiset ja kielteiset vaikutukset.  

Kysymykseen kielteisistä vaikutuksista vastasi yhteensä 122 henkilöä. Vastanneiden mainitsemia mer-
kittävimpiä kielteisiä vaikutuksia ovat haitat luonnolle ja eläimille, muutokset maisemassa ja voimaloi-
den ja voimajohdon näkyminen, voimaloiden aiheuttamat ääni- ja meluhaitat, asumisviihtyisyyden 
heikkeneminen sekä kiinteistöjen arvon aleneminen ja erityisesti vapaa-ajan asuntojen kysynnän vä-
heneminen. Lisäksi epäselvät vastuut tuulivoimaloiden purkamisesta niiden elinkaaren lopussa sekä 
tuulivoimaloiden ja voimajohtojen mahdolliset terveysvaikutukset aiheuttavat huolta asukkaissa. Va-
jaan 10 vastaajan mielestä tuulipuistolla ei ole kielteisiä vaikutuksia. 
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Kysymykseen myönteisistä vaikutuksista vastasi yhteensä 100 henkilöä. Merkittävimpinä myönteisinä 
vaikutuksina mainittiin kuntatalouden paraneminen kiinteistö- ja muiden verotulojen myötä, kiinteis-
tönomistajien saamat vuokratulot, sähköntuotannon ja sen omavaraisuuden lisääntyminen, ilmaston-
muutoksen hidastuminen ja puhtaan ja uusiutuvan energian tuotanto, uudet ja parannettavat tiet 
sekä työllisyyden paraneminen. Noin 30 vastaajan mukaan hankkeella ei ole mitään myönteisiä vaiku-
tuksia.   

Taulukko 1: Kyselyyn vastanneiden näkemyksiä Lylyharjun tuulivoimahankkeen merkittävimmistä 
myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista (suluissa mainintojen määrä). 
 

Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset 
Kuntatalous, verotulot (31 mainintaa) 
Sähkön tuottaminen yleisesti (11) 
Maanomistajien saamat vuokratulot (10) 
Sähköntuotannon omavaraisuus (7) 
Ilmastonmuutoksen hidastuminen (7) 
Uudet ja parannettavat tiet (7) 
Puhdas / uusiutuva energia (6) 
Työllisyyden paraneminen (5) 
Edullinen energia (3) 
Kunnan myönteinen kehitys, imago (3) 
Ulkomaalaisten rakentajien saamat hyödyt (3) 
Hyödyt paikkakunnan yrityksille (1) 
Turvetuotannon väheneminen (1) 

Haitat luonnolle ja eläimille (47 mainintaa) 
Maisemahaitat ja voimaloiden näkyminen (33) 
Ääni / meluhaitat (33) 
Asumisviihtyisyyden heikkeneminen (27) 
Kiinteistöjen arvon ja kysynnän aleneminen (22) 
Purkujätteet ja epäselvät vastuu purusta (13) 
Terveyshaitat, infraäänet (13) 
Valo ja välke (12) 
Metsäalan väheneminen ja hiilinielujen tuho (6) 
Haitat virkistyskäytölle, liikkumisrajoitukset (5) 
Liikenteen lisääntyminen (4) 
Eripura, vastustus puutteellisin tiedoin (3) 
Haitat TV-lähetyksissä ja puhelinliikenteessä (3) 
Haitat matkailulle (2) 
Hyödyt menevät ulkomaille (2) 
Energian hinnan nousu (2) 
 

 
 

5 SUHTAUTUMINEN LYLYHARJUN TUULIVOIMAPUISTOON  

Arviot Lylyharjun tuulivoimapuistosta  
 

Kysymykseen vastanneista 30 % oli sitä mieltä, että Lylyharjun alue soveltuu tuulivoimaloiden rakenta-
miseen. Kaikista vastanneista kuitenkin yli puolet (54 %) ja lähialueella asuvista 83 % oli sitä mieltä, että 
alue ei soveltuu tuulivoimaloiden rakentamiseen.   
 

 
Kuva 31: Suhtautuminen Lylyharjun tuulivoimapuistoon (KAIKKI VASTAAJAT). 
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Seuraavassa on esitetty alle kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvien tai loma-asunnon 
omistavien vastaajien suhtautuminen Lylyharjun tuulivoimapuistoon.  
 

 
Kuva 32: Suhtautuminen Lylyharjun tuulivoimapuistoon (ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULI-
VOIMALOISTA ALLE 2 KILOMETRIÄ). 
 
Näkemykset tuulivoimapuiston vaihtoehdoista 
 

Kaikista kysymykseen vastanneista 69 % oli sitä mieltä, että Lylyharjun tuulivoimapuistoa ei tulisi toteut-
taa (vaihtoehto 0). Vastanneista 28 % piti kuitenkin vaihtoehtoa 0 epämieluisimpana vaihtoehtona. 
Vaihtoehto 1 oli 24 %:lle kysymykseen vastanneista mieluisin, mutta peräti 59 %:lle vastanneista epä-
mieluisin vaihtoehto. Vaihtoehto VE2 oli 35 %:lle kysymykseen vastanneista mieluisin ja 52 %:lle epä-
mieluisin vaihtoehto. 
 

 
Kuva 33: Näkemys Lylyharjun tuulivoimapuiston vaihtoehdoista (KAIKKI VASTAAJAT). 
 
Alle kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvista tai loma-asunnon omistavista vastaajista 
92 % oli sitä mieltä, että Lylyharjun tuulipuistoa ei tulisi toteuttaa (vaihtoehto 0). Vaihtoehtoon 1 lähi-
alueella asuvat vastaajat suhteutuvat kielteisimmin. Kysymykseen vastanneista 81 % pitää vaihtoehtoa 
1 epämieluisimpana.  
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Kuva 34: Näkemys Lylyharjun tuulivoimapuiston vaihtoehdoista (ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS 
TUULIVOIMALOISTA ALLE 2 KILOMETRIÄ). 
 

 
Näkemykset suunnitellun sähkönsiirron vaihtoehdoista 
 
Vaihtoehto A oli 73 %:lle kysymykseen vastanneista mieluisin vaihtoehto ja vaihtoehto B 79 %:lle vas-
taajista epämieluisin vaihtoehto. 
 
 

 
Kuva 35: Näkemys Lylyharjun sähkönsiirron vaihtoehdoista (KAIKKI VASTAAJAT). 
 
Alle kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvista tai loma-asunnon omistavista vastaajista 
61 %:lle vaihtoehto A oli mieluisin vaihtoehto. Vaihtoehto B oli 75 %:lle vastanneista vähiten mieluinen 
vaihtoehto.  
 

 
Kuva 36: Näkemys Lylyharjun sähkönsiirron vaihtoehdoista (ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS 
TUULIVOIMALOISTA ALLE 2 KILOMETRIÄ). 
 

  



FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Yhteenveto 17 (25) 
   
6.4.2022   
   

 

 

 

Suhtautuminen Lylyharjun tuulivoimapuistoon  
 

Kaikista kyselyyn vastanneista 53 % ilmoitti olevansa huolestunut ja 15 % olevansa rauhallisin mielin. 
Lähialueella asuvista tai loma-asunnon omistavista vastaajista 79 % ilmoitti olevansa huolestunut. Ku-
kaan lähialueen vastaajista ei ilmoittanut olevansa rauhallisin mielin.  
 

 
Kuva 37: Suhtautuminen Lylyharjun tuulivoimapuistoon. 
 
 

6 HANKKEESTA TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN  

Kyselyyn vastanneista 24 % ilmoitti lukevansa hankkeesta nyt ensimmäisen kerran. Vastanneista 46 % 
oli lukenut hanketta koskevia mielipide- tai lehtikirjoituksia. Vastanneista 40 % oli keskustellut hank-
keesta lähiympäristön asukkaiden kanssa, 11 % oli osallistunut hankkeesta käytyyn julkiseen keskuste-
luun ja 7 % oli osallistunut hankkeesta järjestettyihin yleisötilaisuuksiin.  
 

 
Kuva 38: Tiedonsaanti ja osallistuminen hankkeesta käytyyn keskusteluun. 
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7 KYSELYYN VASTANNEIDEN ASUKKAIDEN TOIVEITA JATKOSUUNNITTELULLE 

Kyselyyn vastanneilla oli mahdollisuus esittää näkemyksiä ja toiveita Lylyharjun tuulivoimapuiston jat-
kosuunnittelussa huomioon otettavista asioista. Kyselyyn vastanneiden mielestä Lylyharjun tuulivoi-
mapuiston suunnittelussa tulisi ottaa huomioon mm. seuraavat asiat: 
 
 

• Asukkaat, asukkaiden mielipiteet (noin 10 mainintaa):  
- ihmisten viihtyvyys 
- herkällä korvalla kuunneltava asukkaita, jotka asuvat tuulivoimaloiden vaikutuspiirissä 
- Madesjärven mökkiläisten mielipiteet 
- kaikkien vaikutusalueella asuvien mielipiteet 
 

• Tuulivoimaloiden sijainti (noin 50 mainintaa):  

- voimalat ovat liian lähellä asuntoja ja loma-asuntoja, etäisyys vähintään 2-3-4-10 km 
- voimalat sijoitettava niin, että asunnoista ei ole niihin näköyhteyttä. Suojavyöhykkeitä asu-

tuksen ja tuulivoimaloiden väliin  
- voimalat sijoitettava kauemmas vesistöistä ja vesistöjen rannoilla olevista loma-asunnoista, 

esim. ei voimaloita Madesjärven tai Kolhonjärven ympäristöön  
- voimalat sijoitettava lähelle nykyistä tieverkkoa, luontoa säästäen 
- voimaloilta rauhoitettavia alueita: uhanalainen Lylyneva ja sen yhteydessä oleva lampi, Kar-

hunperänkangas, Klopero, Isomäen harjanne 

- Ratikylä ja Korpikylä: etäisyydet asutukseen liian pienet, välkevaikutukset selvitettävä.  
- Parkanon Sikamäen kolme voimalaa poistettava. 
- koko alueen siirto Parkanon suuntaan, jossa suurimmat käyttäjätkin ovat 
- sijoitettava sinne, missä VAPO on jo muutenkin pilannut maat ja maisemat 

- sijoitettava kaupunkien laitamille, teollisuusalueille, merelle, erämaahan, Lappiin 

- tuulivoimaloiden korkeus pienemmäksi, enintään 200 metriä 
 

• Voimajohtojen sijainti (noin 10 mainintaa) 
- sähkönsiirto maakaapeliin 
- lunastuskorvaus asianmukaiseksi 
- Linnanjärven kohdalle maakaapeli 
- johtosuunnitelmat tehtävä huolella 
- ei linjoja kylän kohdalle 
- Naarminjärvi ja Kankarinjärvi, etäisyys voimajohdoista liian pieni 

 

• Virkistyskäyttö (n. 10 mainintaa): 
- marjastaminen, metsästys ja alueen muu virkistyskäyttö on turvattava  
- Käskyvuoren näköalapaikan huomioiminen, maisema muuttuu radikaalisti 
- voimajohdon vaikutukset Linnanjärven käyttöön (veneily, uiminen, kalastus) 
- vaikutukset metsästykseen, metsästysseuramme alueet ovat ko. alueella Ratikylässä  

 

• Luonto ja eläimet (noin 5 mainintaa):  
- luontoarvot ja eläimet otettava huomioon 
- ympäristöhaitat minimoitava 
- mahdollisimman vähän kaivuuta ym. luontoa vahingoittavaa 

 

• Avoin tiedotus (noin 5 mainintaa):  
- lisää totuudenmukaista tietoa tuulivoimasta 
- ainut yleisötilaisuus on ollut kesällä 2021 (Teams) 
- avoin tiedotus, kokouksista tiedottaminen niin, että niihin on kaikkien mahdollisuus osallistua. 

 

• Tiestö (noin 5 mainintaa):  
- yksityistie Madesjärven kolmostien kautta vähintään ennallistettuun kuntoon 
- olemassa olevan tiestön säilyttäminen ja hyödyntäminen  
- tiesuunnitelmat tehtävä huolella 

 

• Elinkeinojen toimintaedellytykset (muutama maininta):  
- ei saa rajoittaa elinkeinojen toimintaedellytyksiä 
- metsätalouden harjoittaminen turvattava 
- matkailun turvaaminen 
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• Korvaukset maanomistajille (muutama maininta): 
- maanomistajien oikeuksien kunnioittaminen 
- maanomistajille todellinen korvaus menetetystä maa-alasta 
- asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille reilu kompensaatio maiseman ja tonttien arvon pilaamisesta 

 

• Vaikutusten arviointi (muutama maininta): 
- välkevaikutukset 
- vaikutukset TV-lähetyksiin ja puhelin yhteyksiin 

 

• Vastuut voimaloiden purkamisesta määriteltävä 
 
Avoimissa vastauksissa esitettiin myös toiveita (noin 15 mainintaa) Lylyharjun tuulivoimapuiston suun-
nittelun lopettamista ja toteuttamatta jättämistä. Toisaalta muutama vastaaja myös kannusti tuulivoi-
man rakentamiseen mainitsemalla esim., että ”suunnitelma on kaikin puolin hyväksyttävä” ja että 
”kaikki vaihtoehdot sopivat kunhan vaan toteutuu”.  
 

 
Kuva 39: Asukkaiden eri alueille kohdistamia kommentteja. 
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8 LIITE: Kyselylomake 
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