Sauviinmäen tuulivoimapuiston asukaskyselyn tulokset
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Haapajärven Sauviinmäen tuulivoimapuiston kaksi tuulivoimalaa
otettiin käyttöön heinäkuussa 2015 ja tuulivoimapuiston laajennus,
Savinevan seitsemän tuulivoimalaa, otettiin käyttöön syksyllä 2017.
Hanke kehitettiin yhteistyössä Infinergies Finland Oy:n kanssa.
Tuulivoimapuiston lähialueiden asukkaille tehtiin huhtikuussa
2018 kysely, jolla kerättiin tietoa asukkaiden kokemuksista
tuulivoimapuistosta ja sen mahdollisista vaikutuksista.
Asukaskyselyn toteutti Pöyry Finland Oy. Kysely lähetettiin 500
kotitalouteen ja siihen vastasi yhteensä 122 henkilöä. Kyselyn
vastausprosentti oli 24 %. Vastaajista 119 oli vakituisia asukkaita
ja 3 vapaa-ajan asukkaita. Valtaosa vastaajista asui 2-5 kilometrin
päässä heitä lähimmältä voimalalta.

Asukaskyselyn tulokset
Ilmastonmuutos & ympäristö

Tuulivoimaan suhtaudutaan myönteisesti
Mikä on mielipiteenne yleisesti
tuulivoimasta energiantuotantomuotona?
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Kolme neljästä vastaajista suhtautui tuulivoimaan
energiantuotantomuotona joko erittäin myönteisesti tai melko
myönteisesti.

Noin kaksi kolmesta vastaajasta arvioi, että tuulivoimapuisto
ei ole vaikuttanut heidän mielipiteeseensä tuulivoimasta.
Tuulipuisto on vaikuttanut noin joka kolmannen vastaajan
mielipiteeseen.

Tuulivoiman lisäämistä kannatetaan
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Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen on
vähennettävä hiilidioksidipäästöjä.

Sauviinmäen tuulivoimaloista aiheutuu asunnolleni
häiritsevää varjon vilkuntaa.
Pidän tärkeänä, että Suomi vähentää
riippuvuutta tuontienergiasta
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Missä tilanteissa koette Sauviinmäen
tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden äänen
häiritsevänä?

Sauviinmäen tuulivoimaloiden vilkunta

Ääni ei häiritse missään
Metsästämässä / marjastamassa / luonnossa liikkumassa
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Tulosten perusteella tuulivoima nähdään kestävänä
energiantuotantomuotona.

/ vieressä

Valtaosa vastaajista kannatti tuulivoiman lisäämistä Suomessa.

Sauviinmäen tuulivoimapuisto syksyllä 2017

Tuulivoima on kestävää ja se säästää
luonnonvaroja
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Vastaajat pitivät tärkeänä, että Suomen riippuvuus
tuontienergiasta vähenee.
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Valtaosa vastaajista arvioi, että ääni ei häiritse heitä. Tilanteet,
joissa ääni koettiin häritsevänä liittyivät pääasiassa alueella
liikkumiseen kuten metsästykseen, marjastukseen tai
tuulivoimalan lähellä oleskeluun.

Enemmistö vastaajista koki, että tuulivoimalat eivät aiheuta
häiritsevää varjon vilkuntaa heidän kiinteistöllään.

