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TORNION KARHAKKAMAAN TUULIVOIMAPUISTO 

1 ASUKASKYSELYN TOTEUTUS JA VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi toteutettiin asukaskysely Karhakkamaan tuulivoima-
puiston ja sähkönsiirtoreitin vaikutusalueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Kysely toteutettiin pos-
tikyselynä heinäkuussa 2021. Kysely lähetettiin 650 kotitalouteen, 500 kotitalouteen Suomessa ja 150 
kotitalouteen Ruotsissa. Kyselyn palautusaika oli 30.7.2021, mutta kyselyn tuloksissa ovat mukana 
kaikki, myös elokuussa, palautuneet vastaukset. Suomen puolelle lähetetyistä kyselyistä palautui 28 % 
ja Ruotsin puolelle lähetetyistä 49 %. Yhteensä vastauksia kyselyyn saatiin 212 kappaletta, joten vas-
tausprosentti oli 33 %. Kyselylomake on liitteenä. 

 

Kyselyyn vastanneista 75 % oli va-
kituisia asukkaita ja 25 % vapaa-
ajan asukkaita.  

 
 
 
 
 
Kyselyyn vastanneista 61 % oli 
miehiä ja 36 % naisia.  
 
 
 
 
 
 
Kyselyyn vastanneista 47 % oli yli 
64-vuotiaita ja 34 % 45-64-vuoti-
aita.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyselyyn vastanneista 59 % oli 
Suomen puolella tuulivoimapuis-
ton lähiympäristössä asuvia ja 7 
% sähkönsiirtoreitin lähiympäris-
tössä asuvia. Ruotsissa asuvia oli 
34 % vastanneista.  
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Alle viiden kilometrin etäisyydellä 
Karhakkamaan hankealueesta 
asui tai omisti loma-asunnon 24 
%, 5-10 kilometrin etäisyydellä 56 
% ja yli 10 kilometrin etäisyydellä 
19 % kyselyyn vastanneista.  
 
 
 

 
 
Alle 200 metrin etäisyydellä suun-
nitellusta sähkönsiirtoreitistä asui 
tai omisti loma-asunnon 1 %, 200-
500 metrin etäisyydellä 3 % ja 
500-1000 metrin etäisyydellä 4 % 
kyselyyn vastanneista. Suurin osa 
kyselyyn vastanneista (89 %) asui 
tai omisti loma-asunnon yli kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta 
sähkönsiirtoreitistä. 
 
 
 

Kyselyyn vastanneista 10 % omisti 
maata suunnitellun Karhakka-
maan tuulivoimapuiston alueella. 
 

 
 
 
 

 
 
Kyselyyn vastanneista 5 % omisti 
maata suunnitellun sähkönsiirto-
reitin alueella. 
 

 
 
 
 
Kyselyyn vastanneista 85 % on 
käynyt jonkin olemassa olevan 
tuulivoimalan juurella tai nähnyt 
voimaloita lähietäisyydeltä.  
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2 HANKEALUEEN NYKYINEN KÄYTTÖ 

Karhakkamaan tuulivoimapuiston aluetta ilmoitti käyttävänsä päivittäin, viikoittain tai kuukausit-
tain/kausiluontoisesti 36 % asukaskyselyyn vastanneista. Niistä vastaajista, jotka asuvat tai omistavat 
loma-asunnon alle 5 kilometrin etäisyydellä suunnitellusta Karhakkamaan tuulivoimapuistosta, ilmoitti 
käyttävänsä hankealuetta päivittäin, viikoittain tai kuukausittain/kausiluontoisesti 72 % vastanneista. 
 

 
 
Karhakkamaan suunnitellun tuulivoimapuiston aluetta käytetään eniten marjastukseen ja sienestyk-
seen (48 % kysymykseen vastanneista). Metsästykseen aluetta käyttää 23 %, luonnon tarkkailuun 23 %, 
ulkoiluun ja lenkkeilyyn 23 % ja metsätalouden harjoittamiseen 12 % kysymykseen vastanneista. Kysy-
mykseen vastanneista 6 % käyttää aluetta muuhun käyttötarkoitukseen. Muina käyttötarkoituksina 
mainittiin muun muassa kalastus, moottorikelkkailu, valokuvaus, poronhoito sekä läpikulku/liikkumi-
nen. Lähellä tuulivoimapuistoa asuvien (alle 5 km) vastauksissa korostuvat erityisesti marjastus ja sie-
nestys sekä ulkoilu ja lenkkeily suositumpana käyttötarkoituksena kuin kauempana asuvien vastauk-
sissa.  
 
Asukkaita pyydettiin kuvaamaan hankealueen nykyistä käyttöä ja merkitystä elinympäristössä myös 
avoimella kysymyksellä. Vastauksissa korostui erityisesti Torniolaakson ja jokivarren ainutlaatuinen ja 
arvokas maisema. Alue on usealle vastaajalle tärkeä luonnossa liikkumisen ja marjastuksen kannalta. 
Aluetta kuvattiin tärkeäksi hirvien talvilaidunalueeksi ja myös metsästyksen kannalta aluetta pidetään 
tärkeänä. Tuulivoimapuiston uskotaan hankaloittavan erityisesti pienten metsästysseurojen toimintaa.  
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Karhakkamaan suunnitellun sähkönsiirtoreitin aluetta käytetään eniten marjastukseen ja sienestykseen 
(30 % kyselyyn vastanneista). Metsästykseen aluetta käyttää 12 %, luonnon tarkkailuun 13 %, ulkoiluun 
ja lenkkeilyyn 15 % ja metsätalouden harjoittamiseen 6 % kyselyyn vastanneista. Kyselyyn vastanneista 
4 % käyttää aluetta muuhun käyttötarkoitukseen. Muina käyttötarkoituksina mainittiin muun muassa 
läpikulku/liikkuminen, poronhoito, maatalous, matkaopastoiminta.  
 
Sähkönsiirtoreitin lähiympäristössä asuvat käyttävät muita vastaajaryhmiä enemmän sähkönsiirtoreitin 
aluetta. Suosituimmat käyttötarkoitukset ovat marjastus ja sienestys sekä ulkoilu ja lenkkeily. Metsäs-
tykseen sähkönsiirtoreitin aluetta käyttää 29 % reitin lähiympäristössä asuvista vastaajista. 
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3 SUHTAUTUMINEN TUULIVOIMAAN YLEISESTI 

Kyselyyn vastanneista 46 % pitää ilmastonmuutosta vakavana asiana ja 25 % ilmoitti huolestuneisuu-
tensa ilmastomuutoksesta lisääntyneen viimeisen kahden vuoden aikana. Vastanneista 33 % on itse 
tehnyt toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vastanneista 37 % pitää tärkeänä, että maan 
hallitus tekee toimenpiteitä torjuakseen ilmastonmuutosta ja 34 % vastanneista, että oma kotikunta 
tekee toimenpiteitä torjuakseen ilmastonmuutosta. 
 

 

 
Kyselyyn vastanneista noin puolet pitää tärkeänä, että energiaa tuotetaan paikallisesti. Vastanneista 56 
% on täysin tai melko eri mieltä siitä, että tuulivoima hidastaa ilmastonmuutosta. Vastanneista 57 % on 
täysin tai melko eri mieltä siitä, että tuulivoima on kestävää ja säästää luonnonvaroja. Vastanneista 64 
% ei luota lainkaan tai suhtautuu epäillen viranomaisten ammattitaitoon ja lakeihin, jotka ohjaavat tuu-
livoiman suunnittelua. Vastanneista 60 % arvioi, etteivät lähiympäristön asukkaat ajan kuluessakaan 
totu tuulivoimaloihin vaan kokevat ne häiritsevinä. 
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Kyselyyn vastanneista 11 % suhtautuu tuulivoimaan nykyisin myönteisemmin kuin aiemmin, mutta 
lähes puolella (47 %) vastanneista suhtautuminen ei ole muuttunut. Lähes puolet (47 %) vastanneista 
on myös sitä mieltä, ettei tuulivoimaa tule rakentaa lisää. Yli puolet vastanneista arvioi tuulivoimaloiden 
aiheuttaman äänen ja maisemanmuutoksen häiritsevän. 
 

 
 

  



FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Yhteenveto 7 (31) 
   
30.8.2021   
   

 

 

 

4 KYSELYYN VASTANNEIDEN ARVIOT TUULIVOIMAHANKKEEN VAIKUTUKSISTA 

4.1 Arviot vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi nykyti-
lanteessa 97 %, Karhakkamaan tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 32 % vastanneista ja voimajoh-
don rakentamisen jälkeen 33 % kysymykseen vastanneista. Epäviihtyisäksi tai erittäin epäviihtyisäksi 
asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi nykytilanteessa 2 %, tuulivoimapuiston 
rakentamisen jälkeen 63 % ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 40 % kysymykseen vastanneista. 

 
Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen  
(KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 
Kaikki vastaajaryhmät arvioivat asuinalueensa ja vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön nykytilanteessa 
viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi. Arviot tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisen vaikutuksista 
sen sijaan vaihtelevat vastaajaryhmittäin. Alle viiden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvat ja 
loma-asunnon omistavat vastaajat arvioivat tuulivoimapuiston ja voimajohdon vaikutukset asuinympä-
ristön viihtyisyyteen huomattavasti kielteisemmiksi kuin kauempana asuvat. Myös Ruotsin puolen vas-
taajat arvioivat tuulivoimapuiston vaikuttavan asuinympäristönsä viihtyisyyteen erityisen kielteisesti.  
 
Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
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Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 5 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen 
(SÄHKÖNSIIRTOREITIN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ ASUVAT VASTAAJAT): 
 

 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista asuinympäristön viihtyisyyteen 
(RUOTSISSA ASUVAT VASTAAJAT): 
 

 
 

4.2 Arviot vaikutuksista maisemaan 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön maiseman arvioi viihtyisäksi tai erittäin viih-
tyisäksi nykytilanteessa 96 %, Karhakkamaan tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 29 % ja voima-
johdon rakentamisen jälkeen 32 % kysymykseen vastanneista. Epäviihtyisäksi tai erittäin epäviihtyisäksi 
asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön maiseman arvioi nykytilanteessa 1 %, tuulivoi-
mapuiston rakentamisen jälkeen 62 % ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 41 % kysymykseen vastan-
neista. 
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Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista maisemaan (KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 
Kaikki vastaajaryhmät arvioivat asuinalueensa ja vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön maiseman ny-
kytilanteessa viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi. Ruotsin puolen vastaajista peräti 89 % pitää maisemaa 
erittäin viihtyisänä. Arviot tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisen vaikutuksista sen sijaan 
vaihtelevat vastaajaryhmittäin. Alle viiden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvat ja loma-
asunnon omistavat sekä Ruotsin puolen vastaajat arvioivat tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan 
huomattavasti kielteisemmiksi kuin kauempana asuvat. Alle viiden kilometrin etäisyydellä tuulivoima-
loista asuvat ja loma-asunnon omistavat kuten myös sähkönsiirtoreitin lähialueella asuvat vastaajat 
arvioivat voimajohdon rakentamisen vaikutukset maisemaan kielteisemmiksi kuin muut vastaajaryh-
mät.  
 
Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista maisemaan 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista maisemaan 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 5 KILOMETRIÄ): 
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Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista maisemaan 
(SÄHKÖNSIIRTOREITIN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ ASUVAT VASTAAJAT): 
 

 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista maisemaan 
(RUOTSISSA ASUVAT VASTAAJAT): 
 

 
 
 

4.3 Arviot vaikutuksista harrastusmahdollisuuksiin 

Asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön harrastus- ja virkistysmahdollisuudet arvioi hy-
viksi tai erittäin hyviksi nykytilanteessa 97 %, Karhakkamaan tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 
35 % sekä voimajohdon rakentamisen jälkeen 37 % kysymykseen vastanneista. Huonoiksi tai erittäin 
huonoiksi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön harrastus- ja virkistysmahdollisuudet 
arvioi nykytilanteessa 1 %, tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 56 % ja voimajohdon rakentamisen 
jälkeen 38 % kysymykseen vastanneista. 

 
Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista harrastusmahdollisuuksiin (KAIKKI VASTAAJAT): 
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Kaikki vastaajaryhmät arvioivat asuinalueensa ja vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön harrastus- ja vir-
kistysmahdollisuudet nykytilanteessa hyviksi tai erittäin hyviksi. Arviot tuulivoimapuiston ja voimajoh-
don rakentamisen vaikutuksista harrastusmahdollisuuksiin sen sijaan vaihtelevat vastaajaryhmittäin. 
Alle viiden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvat ja loma-asunnon omistavat vastaajat arvioivat 
tuulivoimapuiston ja voimajohdon vaikutukset harrastusmahdollisuuksiin huomattavasti kielteisem-
miksi kuin kauempana asuvat. Myös Ruotsin puolen vastaajat arvioivat tuulivoimapuiston vaikuttavan 
harrastusmahdollisuuksiin erityisen kielteisesti.  
 

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

 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista harrastusmahdollisuuksiin 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 5 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista harrastusmahdollisuuksiin 
(SÄHKÖNSIIRTOREITIN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ ASUVAT VASTAAJAT): 
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Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista harrastusmahdollisuuksiin 
(RUOTSISSA ASUVAT VASTAAJAT): 
 

 
 
 

4.4 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 86 %, Karhakkamaan tuulivoimapuiston rakentami-
sen jälkeen 21 % sekä voimajohdon rakentamisen jälkeen 24 % kysymykseen vastanneista. Vain vähän 
tai ei lainkaan arvostetuksi asuinalueensa tai vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön arvioi nykytilan-
teessa 9 %, tuulivoimapuiston rakentamisen jälkeen 70 % ja voimajohdon rakentamisen jälkeen 53 % 
kysymykseen vastanneista. 
 
Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista alueen arvostukseen (KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 
Kaikki vastaajaryhmät lukuun ottamatta sähkönsiirtoreitin lähiympäristön vastaajia arvioivat asuinalu-
eensa ja vapaa-ajan asuntonsa lähiympäristön nykytilanteessa arvostetuksi tai erittäin arvostetuksi. Ar-
viot tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisen vaikutuksista sen sijaan vaihtelevat vastaajaryh-
mittäin. Tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutukset alueen arvostukseen arvioi kielteisimmiksi alle vii-
den kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvat ja loma-asunnon omistavat vastaajat sekä Ruotsissa 
asuvat ja loma-asunnon omistavat vastaajat. Voimajohdon rakentamisen vaikutukset alueen arvostuk-
seen arvioi kielteisimmiksi alle viiden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista ja sähkönsiirtoreitin lähi-
alueella asuvat ja loma-asunnon omistavat vastaajat. 
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Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista alueen arvostukseen  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

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

 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista alueen arvostukseen 
(SÄHKÖNSIIRTOREITIN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ ASUVAT VASTAAJAT): 
 

 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista alueen arvostukseen 
(RUOTSISSA ASUVAT VASTAAJAT): 
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4.5 Arviot vaikutuksista omaan elämään 

Kyselyyn vastanneet eivät juurikaan arvioineet Karhakkamaan suunnitellun tuulivoimapuiston vaikutta-
van omaan elämäänsä myönteisesti. Eniten kielteisiä vaikutuksia kysymykseen vastanneet arvioivat ole-
van tuulivoimaloiden aiheuttamalla maiseman muutoksella, jonka vaikutukset 70 % kysymykseen vas-
tanneista arvioi kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi. Vastanneista 20-27 % arvioi, ettei suunnitellulla tuuli-
voimapuistolla tai voimajohdolla ole vaikutuksia omaan elämään. 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista omaan elämään (KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 

Arviot tuulivoimapuiston ja voimajohdon rakentamisen vaikutuksista omaan elämään vaihtelevat vas-
taajaryhmittäin. Alle 5 kilometrin etäisyydellä Karhakkamaan tuulivoimaloista asuvat tai loma-asunnon 
omistavat sekä Ruotsin puolella asuvat tai loma-asunnon omistavat arvioivat tuulivoimapuiston vaiku-
tukset omaan elämään huomattavasti kielteisemmiksi kuin kauempana asuvat.  
 
Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista omaan elämään  
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
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Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista omaan elämään 
(ASUNNON/LOMA-ASUNNON ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 5 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista omaan elämään 
(SÄHKÖNSIIRTOREITIN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ ASUVAT VASTAAJAT): 
 

 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista omaan elämään 
(RUOTSISSA ASUVAT VASTAAJAT): 
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4.6 Arviot vaikutuksista hankealueen käyttömahdollisuuksiin 

Tuulivoimahankkeen vaikutukset  
 

Kaikki käyttömahdollisuudet huomioon ottaen keskimäärin 19 % kysymykseen vastanneista arvioi, ettei 
Karhakkamaan tuulivoimapuistolla ole vaikutuksia hankealueen käyttömahdollisuuksiin. Kyselyyn vas-
tanneista keskimäärin 9 % arvioi tuulivoimapuiston vaikutukset myönteisiksi tai erittäin myönteisiksi ja 
keskimäärin 59 % kielteisiksi tai erittäin kielteisiksi. Kielteisimmin Karhakkamaan tuulivoimapuiston ar-
vioitiin vaikuttavan luonnon tarkkailuun ja alueen metsästysmahdollisuuksiin. Kielteisiksi tai erittäin 
kielteisiksi vaikutukset luonnon tarkkailuun arvioi 66 % ja metsästykseen 65 %kysymykseen vastan-
neista.  
 

Muina toimintoina, joihin tuulivoimapuiston arvioidaan vaikuttavan kielteisesti tai erittäin kielteisesti, 
mainittiin matkailu/mökinvuokraus, asuminen/eläminen, retkeily ja poronhoito. Myönteinen tai erit-
täin myönteinen vaikutus käyttömahdollisuuksiin nähdään olevan uusien teiden rakentamisella, ole-
massa olevien teiden kunnostamisella ja teiden ylläpidolla myös talviaikaan. 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista kaava-alueen käyttömahdollisuuksiin  
(KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 
Tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutukset hankealueen käyttömahdollisuuksiin arvioi kielteisim-
miksi alle 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asunnon tai loma-asunnon omistavat vastaajat sekä 
Ruotsissa asuvat tai loma-asunnon omistavat vastaajat.  
 

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

 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista alueen käyttömahdollisuuksiin 
(SÄHKÖNSIIRTOREITIN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ ASUVAT VASTAAJAT): 
 

 
 

Arviot Karhakkamaan tuulivoimapuiston vaikutuksista alueen käyttömahdollisuuksiin 
(RUOTSISSA ASUVAT VASTAAJAT): 
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4.7 Arviot merkittävimmistä myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista  

Avoimissa kysymyksissä asukkailta ja loma-asukkailta kysyttiin, mitkä ovat heidän mielestään Karhakka-
maan tuulivoimahankkeen merkittävimmät myönteiset ja kielteiset vaikutukset. Kyselyyn vastanneiden 
mainitsemia merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia ovat muutokset maisemassa ja voimaloiden näkymi-
nen sekä ääni- ja meluhaitat. Tuulivoimaloita pidettiin liian suurina, niitä katsottiin olevan liikaa ja niiden 
katsottiin olevan liian lähellä asutusta. Merkittävimpinä myönteisinä vaikutuksina mainittiin energian 
tuottaminen ympäristöystävällisesti, uudet ja parannettavat tiet sekä vaikutukset kaupungin talouteen 
(kiinteistöverotulojen lisääntyminen). 75 vastaajan mukaan hankkeella ei ole mitään myönteisiä vaiku-
tuksia ja 9 vastaajan mukaan hankkeella ei ole mitään kielteisiä vaikutuksia. 

Kyselyyn vastanneiden näkemyksiä Karhakkamaan tuulivoimahankkeen merkittävimmistä myöntei-
sistä ja kielteisistä vaikutuksista (suluissa mainintojen määrä): 
 

Myönteiset vaikutukset Kielteiset vaikutukset 
Ympäristöystävällinen energiantuotanto (17) 
Uudet ja parannettavat tiet (15) 
Vaikutukset kaupungin talouteen (12) 
Energiantuotanto (10) 
Työllistävä vaikutus (8) 
Energiantuotanto lähellä (4) 
Vuokratulot maanomistajille (1) 
 
 
 

 

 

Maisemahaitat / voimaloiden näkyminen (72) 
Ääni, meluhaitat (55) 
Haitat luonnolle, eläimille, linnuille (52) 
Valo ja välke (24) 
Kiinteistöjen arvon aleneminen (18) 
Haitat matkailuyritysten toiminnalle (17) 
Asumisviihtyisyyden väheneminen (12) 
Haitat virkistyskäytölle, marjastukselle ym. (11) 
Kulttuurimaiseman tuhoutuminen (11) 
Haitat ympäristölle (10) 
Terveyshaitat ja ahdistus (9) 
Metsäalan väheneminen (6) 
Jälkihoito / betonijätteet / uudelleenkäyttö (5) 
Haitat metsästykselle (3) 
Kuntalaisten eriarvoistuminen (3) 
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5 SUHTAUTUMINEN KARHAKKAMAAN TUULIVOIMAPUISTOON 

5.1 Karhakkamaan tuulivoimapuistoa koskevat väittämät  

Kyselyyn vastanneet olivat varsin yksimielisiä siitä, että Karhakkamaan tuulivoimahankkeen ympäristö-
vaikutusten selvittäminen on hyvä asia. Vastanneista 95 % oli väittämän kanssa joko täysin tai melko 
samaa mieltä. Väittämän ”Karhakkamaan alue soveltuu tuulivoimaloiden rakentamiseen” kanssa 64 % 
vastanneista oli joko täysin tai melko eri mieltä.  
 

Suhtautuminen Karhakkamaan tuulivoimapuistoon (KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 
Lähellä tuulivoimapuistoa asuvat tai vapaa-ajan asunnon omistavat suhtautuvat tuulivoimahankkee-
seen kielteisemmin kuin kauempana asuvat. ”Tuulivoimaloiden sijaintia tulisi muuttaa” väittämän 
kanssa oli täysin samaa mieltä alle 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvista 76 %, Ruotsissa 
asuvista vastaajista 75 %, yli 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvista 34 % ja sähkönsiirtoreitin 
lähialueella asuvista 7 %. ”Sähkönsiirtoreitin sijaintia tulisi muuttaa” väittämän kanssa oli täysin samaa 
mieltä alle 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvista 48 %, Ruotsissa asuvista vastaajista 26 %, 
sähkönsiirtoreitin lähialueella asuvista 21 % ja yli 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvista 19 
%. 
 

Suhtautuminen Karhakkamaan tuulivoimapuistoon (ASUNNON/LOMA-ASUNNON  
ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
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Suhtautuminen Karhakkamaan tuulivoimapuistoon (ASUNNON/LOMA-ASUNNON  
ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 5 KILOMETRIÄ): 
 

 
 

Suhtautuminen Karhakkamaan tuulivoimapuistoon (SÄHKÖNSIIRTOREITIN  
LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ ASUVAT VASTAAJAT): 
 

 
 
Suhtautuminen Karhakkamaan tuulivoimapuistoon (RUOTSISSA ASUVAT VASTAAJAT): 
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Kyselyyn vastanneilla oli mahdollisuus kommentoida Karhakkamaan tuulivoimaloiden ja voimajohdon 
sijoittelua avoimella vastauksella. Suuri osa vastaajista oli sitä mieltä, että suunniteltu tuulivoimapuisto 
on liian laaja ja että alueelle on suunniteltu liikaa ja liian suuria voimaloita. Eniten avoimissa vastauksissa 
kommentoitiin tuulivoimapuiston sijaintia. Vastaajien mukaan tulivoimapuistoa ei saa sijoittaa Tor-
niolaakson kulttuurimaisemaan. Suunniteltu tuulivoimapuisto on vastaajien mukaan liian lähellä asu-
tusta ja valtakunnan rajaa. Voimalat pitäisi sijoittaa riittävän kauas asuinrakennuksista ja loma-asun-
noista (ainakin 10-20 kilometriä) sekä niin kauas valtakunnan rajasta, etteivät voimalat näy Ruotsin puo-
lelle eivätkä heikennä Ruotsin kylien ja matkailuyritysten toimintaedellytyksiä. Usea vastaaja totesi, että 
kukaan ei halua tuulivoimaloita alueelle ja että niiden sijoittumista vastustetaan molemmin puolin rajaa. 
Tuulivoimaloita kehotettiin rakentamaan sinne, missä sähkönkulutus on suurinta eli etelään, kaupun-
keihin ja teollisuusalueille. Tällöin ei myöskään ole tarvetta pitkille sähkönsiirtoreiteille. 
 
 

5.2 Suhtautuminen Karhakkamaan tuulivoimapuistoon  

Tuulivoimahankkeen vaihtoehdot 
 

Kyselyyn vastanneista 72 % oli sitä mieltä, että Karhakkamaan tuulivoimapuistoa ei tulisi toteuttaa (vaih-
toehto 0). Varsinaisista tarkasteluvaihtoehdoista vastaajien mielipiteet olivat varsin yhtenevät. Kyselyyn 
vastanneista ”kannatti” 22 % vaihtoehtoa 1 ja 14 % vaihtoehtoa 2. Molempia vaihtoehtoja kuitenkin 
”vastusti” valtaosa kysymykseen vastanneista, vaihtoehtoa VE1 78 % ja vaihtoehtoa VE2 86 % vastan-
neista. Sähkönsiirtoreitin vaihtoehdoista vaihtoehtoa VEA ”kannatti” 24 % ja vaihtoehtoa VEB 14 % ky-
symykseen vastanneista. 
 
Näkemys tuulivoimahankkeen vaihtoehdoista (KAIKKI VASTAAJAT): 
 

 
 
Alle 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvista vastaajista 83 % ja Ruotsissa asuvista vastaajista 
87 % kannatti vaihtoehtoa, jossa Karhakkamaan tuulivoimapuistoa ei toteuteta (vaihtoehto 0). Vaihto-
ehtoja 1 ja 2, joissa Karhakkamaan alueelle rakennettaisiin 42-48 enintään 300 metriä korkeaa tuulivoi-
malaa, kannatti alle 5 kilometrin etäisyydellä asuvista vastaajista vain 9-15 % ja Ruotsissa asuvista vas-
taajista vain 3-12 %.  
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Näkemys tuulivoimahankkeen vaihtoehdoista (ASUNNON/LOMA-ASUNNON  
ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA ALLE 5 KILOMETRIÄ): 
 

 
 
Näkemys tuulivoimahankkeen vaihtoehdoista (ASUNNON/LOMA-ASUNNON  
ETÄISYYS TUULIVOIMALOISTA YLI 5 KILOMETRIÄ): 
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Näkemys tuulivoimahankkeen vaihtoehdoista (SÄHKÖNSIIRTOREITIN  
LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ ASUVAT VASTAAJAT): 
 

 
 
Näkemys tuulivoimahankkeen vaihtoehdoista (RUOTSISSA ASUVAT VASTAAJAT): 
 

 
 
 
Suhtautuminen tuulivoimahankkeeseen 
 

Kyselyyn vastanneista 63 % ilmoitti olevansa huolestunut ja 6 % kaipaavansa lisätietoja Karhakkamaan 
tuulivoimahankkeesta. Alle 5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista asuvista vastaajista 71 % ja Ruot-
sissa asuvista vastaajista 77 % ilmoitti olevansa huolestunut. Kaikista vastaajista 11 % ilmoitti tukevansa 
hanketta ja 14 % olevansa rauhallisin mielin.  
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Kysymyksen yhteydessä vastaajilla oli mahdollisuus perustella suhtautumistaan Karhakkamaan tuulivoi-
mahankkeeseen. Vastaajat, jotka ilmoittivat tukevansa hanketta, perustelivat vastaustaan sillä, että 
sähköä tarvitaan tulevaisuudessakin ja että tuulivoima on sähkön tuotantoon hyvä ja puhdas vaihto-
ehto. Lisäksi mainittiin kaupungin saama taloudellinen hyöty.  
 
Vastaajat, jotka ilmoittivat olevansa huolestuneita, toivat esille tuulivoimapuiston liian suuren koon, 
sijoittumisen liian lähelle asutusta ja arvokasta kulttuurimaisemaa, sijoittumisen liian lähelle valtakun-
nan rajaa sekä lukuista haitalliset vaikutukset, kuten kiinteistöjen arvon aleneminen, meluhaitat, infra-
äänet, terveyshaitat, maiseman muutos, haitalliset vaikutukset luonnolle ja eläimille, elämänlaadun 
heikkeneminen ja haitat matkailuelinkeinolle.  
 
Vastaajat, jotka ilmoittivat kaipaavansa hankkeesta lisätietoja, mainitsivat erityisesti vaikutukset luon-
nolle ja kulttuurimaisemaan sekä tuulivoimapuiston jälkihoidon, kuka vastaa tuulivoimaloiden purkami-
sesta ja jätteiden poisviennistä.   
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6 HANKKEESTA TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN  

Kyselyyn vastanneista 15 % ilmoitti lukevansa hankkeesta asukaskyselyn yhteydessä ensimmäisen ker-
ran, 78 % oli lukenut hanketta koskevia mielipidekirjoituksia, 71 % oli keskustellut hankkeesta lähiym-
päristön asukkaiden kanssa, 22 % oli osallistunut hankkeesta käytyyn julkiseen keskusteluun ja 19 % oli 
osallistunut hankkeesta järjestettyihin yleisötilaisuuksiin.  
 
Tuulivoimapuiston lähiympäristön vastaajista valtaosa sekä Suomessa että Ruotsissa on lukenut han-
ketta koskevia mielipide- tai lehtikirjoituksia sekä keskustellut hankkeesta lähiympäristön asukkaiden 
kanssa. Sähkönsiirtoreitin lähiympäristön vastaajista huomattavasti pienempi osa on lukenut hanketta 
koskevia mielipide- tai lehtikirjoituksia sekä keskustellut hankkeesta lähiympäristön asukkaiden kanssa. 
Lisäksi sähkönsiirtoreitin lähiympäristössä asuvista vastaajista yli puolet (57 %) ilmoitti lukevansa hank-
keesta asukaskyselyn yhteydessä ensimmäisen kerran.  
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7 TOIVEITA JATKOSUUNNITTELULLE 

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

• Tuulivoimapuiston suunnittelun lopettaminen ja rakentamatta jättäminen. ”Tulemme yhdessä 
vastustajien kanssa valittamaan näistä hankkeista viimeiseen mahdollisuuteen asti. Emme millään 
halua, että meidän ikkunoistamme näkyy nuo suunnitelmien mukaiset voimalat”. 

• Tuulivoimapuiston lähiympäristössä asuvien ja loma-asunnon omistajien mielipiteet rajan molem-
min puolin on otettava huomioon.  

• Yleisötilaisuuksia tulisi järjestää enemmän. ”Avoin toiminta ja rehellisyys hankkeen toteutuksen 
eri vaiheissa lisää luottamusta toteuttajia kohtaan.” 

• Tuulivoimaloiden määrä, koko ja sijainti. 

• tuulivoimalat tulisi sijoittaa kauemmas asutuksesta ja loma-asutuksesta. 

• tuulivoimalat tulisi sijoittaa kauemmas Torniolaakson perinnemaisemasta ja jokivarresta. 

• tuulivoimalat tulisi sijoittaa kauemmas valtakunnan rajasta niin, etteivät näy Ruotsin 
puolelle eivätkä vaikuta Ruotsin kansalaisiin, kyliin ja matkailuelinkeinoon. 

• Mielestäni parempi sijainti olisi kolmen kunnan "risteyskohta": Ylitornion, Tornion ja Ter-
volan raja. Siellä on vähemmän asutusta ja kauempana valtakunnan rajasta sekä lyhy-
empi reitti sähkönsiirrolle. 

• Länsiosan tuulivoimalat voisi siirtää puiston itäpuolelle (VE1:ssa 23 tuulivoimalaa ja 
VE2:ssa 17 tuulivoimalaa.  

• Sähkönsiirto: 

• ei uusia reittejä Rovaniemen Jaatilansaareen 

• Huoltotiet: 

• huoltotiet on suunniteltava niin, että ne palvelevat kaikkia tasapuolisesti 

• Jokivarrentien kunto tarkistettava ja tarvittaessa kunnostettava. 

• Palovaarantie tulisi kunnostaa ja ylläpitää myös hankkeen jälkeen. 

• Luontoarvojen ja luonnoneläinten kartoitus ja huomioon ottaminen. 

• Vaikutukset kulttuurimaisemaan arvioitava ja otettava huomioon. 

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

• Yhteisvaikutukset käytössä olevien ja muiden suunnitteilla olevien tuulivoimapuistojen kanssa on 
otettava huomioon vaikutusten arvioinnissa.  

• Hankkeelle tulee vaatia ympäristölupa. Lupaprosessiin on otettava mukaan myös Kitkiäisvaaran 
voimalat.  
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8 LIITE: Kyselylomake 
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