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Yleiset Harava-pohjat neljälle eri YVA-tyypille 
 
Tässä dokumentissa kuvataan IMPERIA-hankkeessa Harava-kyselypalveluun luodut yleiset kyselypohjat 
neljälle eri YVA-tyypille (kaivos-, jätteenpolttolaitos-, väylä- ja tuulivoima-YVA). Kyselypohjat on luotu osana 
Inka Kytön (2014) Pro Gradu -työtä, jossa on myös kuvattu tarkemmin pohjien soveltaminen YVA-
hankkeissa sekä tuulivoimakyselyn käyttökokemuksia Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulipuisto-
YVAssa. Itse kyselypohjat löytyvät kirjautuneille käyttäjille Harava-palvelusta osoitteesta www.eharava.fi. 
Pohjat saa näkyviin valitsemalla Kyselyt-välilehdeltä ”Kaikki” kyselyt ja suodattamalla näitä vaikkapa 
hakusanalla ”YVA”. Listatuista kyselyistä voi haluamansa kyselyn kopioida omaan käyttöön valitsemalla 
”Tee kopio”. 
 
Tässä dokumentissa on välilehdittäin kuvattu kaikki neljä eri kyselypohjaa. Valintakysymysten 
valintavaihtoehtojen kohdalla on käytetty seuraavia symboleita: 

 Ympyrä: valitaan näistä yksi kohta (ns. radiobutton) 
 Neliö: voidaan valita näistä useita kohtia (ns. check box) 

 Viiva: valitaan alasvetovalikosta yksi kohta (ns. dropdown menu) 

 

Viitteet: 

Kytö, I. (2014). Osallistumista tukevat internetpohjaiset karttakyselyt YVA-menettelyissä. Tapaus Harava ja 
Piiparinmäki-Lammaslamminkangas. Pro gradu -tutkielma, Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin 
yliopisto. 
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Harava-pohja yleiselle kaivos-YVA -kyselylle 

1/11 Esittely ja ohjeet  
 
Kysely kaivoksen vaikutuksista 
 
Tähän lyhyt kuvaus hankkeesta. 
 
Oheisella kyselyllä selvitetään kaivoksen hankealueen ja sen lähiympäristön nykytilaa ja käyttöä. Lisäksi 
tiedustellaan vastaajien näkemyksiä kaivoshankkeen toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista. Kyselystä 
saatuja vastauksia kerätään kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi. 
 
Kysely sisältää sekä perinteisiä kysymyksiä että karttapohjaisia kysymyksiä. Tarvittaessa ohjeita kyselyn 
täyttämiseen ja karttatoimintojen käyttämiseen saat ruudun oikeasta yläkulmasta kohdasta Ohje. Kaikki 
vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja yksittäisiä vastaajia ei pystytä vastausten perusteella 
tunnistamaan. 
 
Vastauksellasi on merkitystä! Vastaamalla kyselyyn varmistat osaltasi, että oleelliset asiat tulevat 
huomioiduksi. 
 
Kysely on avoinna ajalla x.-x.20xx. 
 
Lisätietoja hankkeesta antavat: 
 
Siirry kyselyyn Seuraava -painikkeella 

2/11 Taustatiedot  
 
Sukupuoli 

 Nainen 

 Mies 
 
Ikäryhmä 

 Alle 25-vuotias 

 25–40 vuotta 

 41–60 vuotta 

 yli 60-vuotias 
 
Elämäntilanne 

 Yksin asuva 

 Pariskunta 

 Lapsiperhe 

 Muu 
 
Mitä tahoa edustat? Voit valita useita vaihtoehtoja. 

 Asukas 
 Loma-asukas 
 Viranomainen 
 Alueen käyttäjä, millainen?                     
 Muu taho, mikä?                     

 



IMPERIA – Yleiset Harava-pohjat eri YVA-tyypeille   30.11.2014 

 

Mikä on vakituinen asuinkuntasi? 

 

Merkkejä jäljellä: 40  
 
Jos Sinulla on loma-asunto, missä kunnassa se sijaitsee? 

 

Merkkejä jäljellä: 40  

3/11 Asuinalue (Karttapohja) 
 
Merkitse kartalle asuntosi ja / tai loma-asuntosi sijainti suunnilleen. 

 Asunto 

 Loma-asunto 

4/11 Alueen käyttö (Karttapohja) 
 
Kartalla näkyy suunnitellun kaivosalueen sijainti eri hankevaihtoehdoissa. Miten toimit alueella tai sen 
lähistöllä? 
Osoita kartalle, missä harjoitat näitä toimintoja. Tämän jälkeen Sinulta kysytään tarkentavia tietoja. Samoja 
toimintoja on mahdollista merkitä kartalle useampaan paikkaan.  

 Kävelen, lenkkeilen, hiihdän tai pyöräilen (reitti) 

 Kuljen työ-, harrastus- tai koulumatkaa (reitti) 

 Marjastan tai sienestän (paikka) 

 Metsästän tai kalastan (alue) 

 Käytän aluetta muuten, miten? (paikka) 

5/11 Merkitykselliset kohteet (Karttapohja) 
 
Kartalla näkyy suunnitellun kaivosalueen sijainti eri hankevaihtoehdoissa. Mitä Sinulle merkityksellisiä 
kohteita alueella tai sen lähistöllä sijaitsee? 
Osoita kartalle, missä kohteet sijaitsevat. Tämän jälkeen Sinulta kysytään tarkentavia tietoja. Samoja asioita 
on mahdollista merkitä kartalle useampaan paikkaan. 

 Tärkeä luontokohde (paikka) 

 Kaunis maisema (paikka) 

 Uimapaikka tai retkeilykohde (paikka) 

 Jotain muuta, mitä? (paikka) 

6/11 Suhtautuminen hankevaihtoehtoihin  
 
Miten suhtaudut seuraaviin hankevaihtoehtoihin?  
Hankevaihtoehto 0: Kaivosta ei toteuteta 
Hankevaihtoehto 1: Kuvaus 
Hankevaihtoehto 2: Kuvaus 
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Hankevaihtoehto 0 

 Erittäin myönteinen 

 Myönteinen 

 Ei myönteinen eikä kielteinen / Vaikea arvioida 

 Kielteinen 

 Erittäin kielteinen 
 
Hankevaihtoehto 1 

 Sama asteikko kuin hankevaihtoehdossa 0 
 
Hankevaihtoehto 2 

 Sama asteikko kuin hankevaihtoehdossa 0 

7/11 Ympäristön nykytila  
 
Miten arvioisit seuraavien asioiden nykytilaa hankealueella ja sen lähiympäristössä kannaltasi 
tärkeimmässä toteutusvaihtoehdossa? 
 
Arvioni koskee YVA-toteutusvaihtoehtoa 

 Hankevaihtoehto 1 

 Hankevaihtoehto 2 
 
Asumisviihtyisyys 

 Erittäin hyvä 

 Hyvä 

 Ei hyvä eikä huono / Vaikea arvioida 

 Huono 

 Erittäin huono 
Loma-asumismahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Maisema 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Liikennemäärät 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Luonto 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Ulkoilumahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Ilman laatu 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Hiljaisuus, rauhallisuus 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Kiinteistöjen arvo 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Alueen imago 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Työllisyys ja talous seudulla 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Palvelut 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Matkailu 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
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8/11 Hankkeen vaikutukset  
 
Millaisia vaikutuksia kaivoshankkeella on mielestäsi verrattuna nykytilanteeseen? Merkitse vaikutuksen 
suunta edellisessä kysymyksessä valitsemasi toteutusvaihtoehdon osalta. 
 
Asumisviihtyisyys 

 Erittäin myönteinen 

 Myönteinen 

 Ei vaikutusta / Vaikea arvioida 

 Kielteinen 

 Erittäin kielteinen 
Loma-asumismahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Maisema 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Liikennemäärät 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Luonto 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Ulkoilumahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Ilman laatu 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Hiljaisuus, rauhallisuus 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Kiinteistöjen arvo 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Alueen imago 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Työllisyys ja talous seudulla 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Palvelut 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Matkailu 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 

9/11 Haitallisten vaikutusten lieventäminen 
 
Miten kaivoshankkeen mahdollisia haitallisia vaikutuksia voitaisiin lieventää? 

 
 
 

Merkkejä jäljellä: 2000 
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10/11 Tiedotus  
 
Mistä olet saanut tietoa kaivoshankkeesta? 
Voit valita useita vaihtoehtoja. 

 Valtakunnallisista sanomalehdistä 
 Paikallislehdistä 
 Televisiosta tai radiosta 
 Internetistä 
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 
 Yleisötilaisuuksista 
 Naapureilta tai muilta tutuilta 
 Yhdistyksiltä tai seuroilta 
 Muualta, mistä?                     

 
Oletko saanut kaivoshankkeesta tarpeeksi tietoa? 

 En ole kuullut tai lukenut hankkeesta mitään ennen tätä kyselyä 

 Olen kuullut tai lukenut hankkeesta jonkin verran 

 Olen saanut riittävästi tietoa hankkeesta 

 Hankkeesta on tiedotettu liiankin paljon 
 
Mistä haluaisit lisätietoa? 

 

Merkkejä jäljellä: 100  

11/11 Muuta  
 
Millainen vaikutelma sinulle on muodostunut hankkeen tarpeesta ja vaikutuksista? 

 Hanke on lähialueelle ja koko Suomelle tärkeä ja tarpeellinen. 

 Hankkeen edut ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat haitat. 

 Vaikka hankkeeseen liittyy kielteisiäkin puolia, löytyy siitä enemmän myönteistä kuin kielteistä. 

 Hankkeessa on yhtä paljon myönteisiä ja kielteisiä puolia. En osaa ottaa kantaa asiaan. 

 Vaikka hankkeeseen liittyy myönteisiäkin puolia, löydän siitä enemmän kielteistä kuin myönteistä. 

 Hankkeen haitat ovat selvästi suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat edut. 

 Hanke on lähialueelle ja koko Suomelle haitallinen ja tarpeeton. 
 
 
Halutessasi voit kertoa myös perustelut näkökannallesi.  

 
 

Merkkejä jäljellä: 500  
 
Haluatko sanoa kaivoksesta tai tästä kyselystä vielä jotain muuta? 

 
 
 

Merkkejä jäljellä: 1000  
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Harava-pohja yleiselle jätteenpolttolaitos-YVA -kyselylle 

1/12 Esittely ja ohjeet  
 
Kysely jätteenpolttolaitoksen vaikutuksista 
 
Tähän lyhyt kuvaus hankkeesta. 
 
Oheisella kyselyllä selvitetään jätteenpolttolaitoksen hankealueen ja sen lähiympäristön nykytilaa ja 
käyttöä. Lisäksi tiedustellaan vastaajien näkemyksiä jätteenpolttolaitoshankkeen toteuttamisen 
mahdollisista vaikutuksista. Kyselystä saatuja vastauksia kerätään jätteenpolttolaitoksen 
ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi. 
 
Kysely sisältää sekä perinteisiä kysymyksiä että karttapohjaisia kysymyksiä. Tarvittaessa ohjeita kyselyn 
täyttämiseen ja karttatoimintojen käyttämiseen saat ruudun oikeasta yläkulmasta kohdasta Ohje. Kyselyyn 
vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja yksittäisiä 
vastaajia ei pystytä vastausten perusteella tunnistamaan. 
 
Vastauksellasi on merkitystä! Vastaamalla kyselyyn varmistat osaltasi, että oleelliset asiat tulevat 
huomioiduksi. 
 
Kysely on avoinna ajalla x.-x.20xx. 
 
Lisätietoja hankkeesta antavat: 
 
Siirry kyselyyn Seuraava -painikkeella 

2/12 Taustatiedot  
 
Sukupuoli 

 Nainen 

 Mies 
 
Ikäryhmä 

 Alle 25-vuotias 

 25–40 vuotta 

 41–60 vuotta 

 yli 60-vuotias 
 
Elämäntilanne 

 Yksin asuva 

 Pariskunta 

 Lapsiperhe 

 Muu 
 
Mitä tahoa edustat? Voit valita useita vaihtoehtoja. 

 Asukas 
 Loma-asukas 
 Viranomainen 
 Alueen käyttäjä, millainen?                     
 Muu taho, mikä?                     
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Mikä on vakituinen asuinkuntasi? 

 

Merkkejä jäljellä: 40  
 
Jos Sinulla on loma-asunto, missä kunnassa se sijaitsee? 

 

Merkkejä jäljellä: 40  

3/12 Asuinalue (Karttapohja) 
 
Merkitse kartalle asuntosi ja / tai loma-asuntosi sijainti suunnilleen. 

 Asunto 

 Loma-asunto 

4/12 Alueen käyttö (Karttapohja) 
 
Kartalla näkyy suunnitellun jätteenpolttolaitoksen sijaintivaihtoehdot. Miten toimit kyseisillä alueilla tai 
niiden lähistöllä? 
Osoita kartalle, missä harjoitat näitä toimintoja. Tämän jälkeen Sinulta kysytään tarkentavia tietoja. Samoja 
toimintoja on mahdollista merkitä kartalle useampaan paikkaan. 

 Kävelen, lenkkeilen, hiihdän tai pyöräilen (reitti) 

 Kuljen työ-, harrastus- tai koulumatkaa (reitti) 

 Marjastan tai sienestän (paikka) 

 Metsästän tai kalastan (alue) 

 Käytän aluetta muuten, miten? (paikka) 

5/12 Merkitykselliset kohteet (Karttapohja) 
 
Kartalla näkyy suunnitellun jätteenpolttolaitoksen sijaintivaihtoehdot. Mitä Sinulle merkityksellisiä 
kohteita kyseisillä alueilla tai niiden lähistöllä sijaitsee? 
Osoita kartalle, missä kohteet sijaitsevat. Tämän jälkeen Sinulta kysytään tarkentavia tietoja. Samoja asioita 
on mahdollista merkitä kartalle useampaan paikkaan. 

 Tärkeä luontokohde (paikka) 

 Kaunis maisema (paikka) 

 Uimapaikka tai retkeilykohde (paikka) 

 Jotain muuta, mitä? (paikka) 

6/12 Ympäristön nykytila  
 
Miten arvioisit seuraavien asioiden nykytilaa kannaltasi tärkeimmässä vaihtoehdossa ja sen 
lähiympäristössä? 
Arvioni koskee YVA-vaihtoehtoa 

 Hankevaihtoehto 0 

 Hankevaihtoehto 1 

 Hankevaihtoehto 2 
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Asumisviihtyisyys 

 Erittäin hyvä 

 Hyvä 

 Ei hyvä eikä huono / Vaikea arvioida 

 Huono 

 Erittäin huono 
Loma-asumismahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Maisema 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Liikennemäärät 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Luonto 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Ulkoilumahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Ilman laatu 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Hiljaisuus, rauhallisuus 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Kiinteistöjen arvo 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Alueen imago 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Työllisyys ja talous seudulla 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Palvelut 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 

7/12 Hankkeen vaikutukset  
 
Millaisia vaikutuksia jätteenpolttolaitoksella on mielestäsi verrattuna nykytilanteeseen? Merkitse 
vaikutuksen suunta edellisessä kysymyksessä valitun vaihtoehdon osalta. 
 
Asumisviihtyisyys 

 Erittäin myönteinen 

 Myönteinen 

 Ei vaikutusta / Vaikea arvioida 

 Kielteinen 

 Erittäin kielteinen 
Loma-asumismahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Maisema 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Liikennemäärät 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Luonto 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Ulkoilumahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
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Ilman laatu 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Hiljaisuus, rauhallisuus 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Kiinteistöjen arvo 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Alueen imago 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Työllisyys ja talous seudulla 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Palvelut 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 

8/12 Hankkeen vaikutukset 
 
Seuraavassa voit tarkentaa näkemystäsi hankkeen vaikutuksista asuin- ja elinympäristöösi edellisissä 
kysymyksissä valitsemasi vaihtoehdon osalta. 
 
Liikenteen lisäys 

 Täysin siedettävä 

 Siedettävä 

 Ei vaikutusta / Vaikea arvioida 

 Sietämätön 

 Täysin sietämätön 
Piipun tai voimalaitoksen näkyminen 

 Sama asteikko kuin liikenteen lisäyksessä 
Lähiympäristön virkistysalueiden käyttö  

 Sama asteikko kuin liikenteen lisäyksessä 
Päästöt ilmaan  

 Sama asteikko kuin liikenteen lisäyksessä 

9/12 Suhtautuminen hankevaihtoehtoihin  
 
Miten suhtaudut seuraaviin hankevaihtoehtoihin?  
Hankevaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta 
Hankevaihtoehto 1: Kuvaus 
Hankevaihtoehto 2: Kuvaus 
 
Hankevaihtoehto 0 

 Erittäin myönteinen 

 Myönteinen 

 Ei myönteinen eikä kielteinen / Vaikea arvioida 

 Kielteinen 

 Erittäin kielteinen 
Hankevaihtoehto 1 

 Sama asteikko kuin hankevaihtoehdossa 0 
Hankevaihtoehto 2 

 Sama asteikko kuin hankevaihtoehdossa 0 
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10/12 Haittojen lieventäminen 
 
Miten jätteenpolttolaitoshankkeen mahdollisia haitallisia vaikutuksia voitaisiin lieventää? 

 
 
 

Merkkejä jäljellä: 2000 

11/12 Tiedotus  
 
Mistä olet saanut tietoa jätteenpolttolaitoshankkeesta? 
Voit valita useita vaihtoehtoja. 

 Valtakunnallisista sanomalehdistä 
 Paikallislehdistä 
 Televisiosta tai radiosta 
 Internetistä 
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 
 Yleisötilaisuuksista 
 Naapureilta tai muilta tutuilta 
 Yhdistyksiltä tai seuroilta 
 Muualta, mistä?                     

 
Oletko saanut jätteenpolttolaitoshankkeesta tarpeeksi tietoa? 

 En ole kuullut tai lukenut hankkeesta mitään ennen tätä kyselyä 

 Olen kuullut tai lukenut hankkeesta jonkin verran 

 Olen saanut riittävästi tietoa hankkeesta 

 Hankkeesta on tiedotettu liiankin paljon 
 
Mistä haluaisit lisätietoa? 

 

Merkkejä jäljellä: 100  

12/12 Muuta  
 
Miten suhtaudut jätteenpolttoon yleisesti? 

 Erittäin myönteisesti 

 Myönteisesti 

 Neutraalisti tai en osaa sanoa 

 Kielteisesti 

 Erittäin kielteisesti 
 
Halutessasi voit kertoa myös perustelut näkökannallesi.  

 
 

Merkkejä jäljellä: 500  
 
Haluatko sanoa jätteenpoltosta tai tästä kyselystä vielä jotain muuta? 

 
 

Merkkejä jäljellä: 1000 
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Harava-pohja yleiselle väylä-YVA -kyselylle 

1/11 Esittely ja ohjeet  
 
Kysely väylähankkeen vaikutuksista 
 
Tähän lyhyt kuvaus hankkeesta. 
 
Oheisella kyselyllä selvitetään hankealueen ja sen lähiympäristön nykytilaa ja käyttöä. Lisäksi tiedustellaan 
vastaajien näkemyksiä väylähankkeen toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista. Kyselystä saatuja 
vastauksia kerätään väylähankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi. 
 
Kysely sisältää sekä perinteisiä kysymyksiä että karttapohjaisia kysymyksiä. Tarvittaessa ohjeita kyselyn 
täyttämiseen ja karttatoimintojen käyttämiseen saat ruudun oikeasta yläkulmasta kohdasta Ohje. Kaikki 
vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja yksittäisiä vastaajia ei pystytä vastausten perusteella 
tunnistamaan. 
 
Vastauksellasi on merkitystä! Vastaamalla kyselyyn varmistat osaltasi, että oleelliset asiat tulevat 
huomioiduksi. 
 
Kysely on avoinna ajalla x.-x.20xx. 
 
Lisätietoja hankkeesta antavat: 
 
Siirry kyselyyn Seuraava -painikkeella. 

2/11 Taustatiedot  
 
Sukupuoli 

 Nainen 

 Mies 
 
Ikäryhmä 

 Alle 25-vuotias 

 25–40 vuotta 

 41–60 vuotta 

 yli 60-vuotias 
 
Elämäntilanne 

 Yksin asuva 

 Pariskunta 

 Lapsiperhe 

 Muu 
 
Mitä tahoa edustat? Voit valita useita vaihtoehtoja. 

 Asukas 
 Loma-asukas 
 Viranomainen 
 Alueen käyttäjä, millainen?                     
 Muu taho, mikä?                     
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Mikä on vakituinen asuinkuntasi? 

 

Merkkejä jäljellä: 40  
 
Jos Sinulla on loma-asunto, missä kunnassa se sijaitsee? 

 

Merkkejä jäljellä: 40  

3/11 Asuinalue (Karttapohja) 
 
Merkitse kartalle asuntosi ja / tai loma-asuntosi sijainti suunnilleen. 

 Asunto 

 Loma-asunto 

4/11 Alueen käyttö (Karttapohja) 
 
Kartalla näkyy suunnitellun väylän linjauksen vaihtoehdot. Miten toimit alueella tai sen lähistöllä? 
Osoita kartalle, missä harjoitat näitä toimintoja. Tämän jälkeen Sinulta kysytään tarkentavia tietoja. Samoja 
toimintoja on mahdollista merkitä kartalle useampaan paikkaan. 

 Kävelen, lenkkeilen, hiihdän tai pyöräilen (reitti) 

 Kuljen työ-, harrastus- tai koulumatkaa (reitti) 

 Marjastan tai sienestän (paikka) 

 Metsästän tai kalastan (alue) 

 Käytän aluetta muuten, miten? (paikka) 

5/11 Merkitykselliset kohteet (Karttapohja) 
 
Kartalla näkyy suunnitellun väylän linjauksen vaihtoehdot. Mitä Sinulle merkityksellisiä kohteita alueella 
tai sen lähistöllä sijaitsee? 
Osoita kartalle, missä kohteet sijaitsevat. Tämän jälkeen Sinulta kysytään tarkentavia tietoja. Samoja asioita 
on mahdollista merkitä kartalle useampaan paikkaan. 

 Tärkeä luontokohde (paikka) 

 Kaunis maisema (paikka) 

 Uimapaikka tai retkeilykohde (paikka) 

 Jotain muuta, mitä? (paikka) 

6/11 Suhtautuminen hankevaihtoehtoihin  
 
Miten suhtaudut seuraaviin hankevaihtoehtoihin?  
Hankevaihtoehto 0: Väylähanketta ei toteuteta 
Hankevaihtoehto 1: Kuvaus 
Hankevaihtoehto 2: Kuvaus 
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Hankevaihtoehto 0 

 Erittäin myönteinen 

 Myönteinen 

 Ei myönteinen eikä kielteinen / Vaikea arvioida 

 Kielteinen 

 Erittäin kielteinen 
Hankevaihtoehto 1 

 Sama asteikko kuin hankevaihtoehdossa 0 
Hankevaihtoehto 2 

 Sama asteikko kuin hankevaihtoehdossa 0 

7/11 Ympäristön nykytila  
 
Miten arvioisit seuraavien asioiden nykytilaa kannaltasi tärkeimmässä vaihtoehdossa ja sen 
lähiympäristössä? 
Arvioni koskee YVA-vaihtoehtoa 

 Hankevaihtoehto 0 

 Hankevaihtoehto 1 

 Hankevaihtoehto 2 
 
Asumisviihtyisyys 

 Erittäin hyvä 

 Hyvä 

 Ei hyvä eikä huono / Vaikea arvioida 

 Huono 

 Erittäin huono 
Loma-asumismahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Maisema 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Liikennemäärät 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Liikenneyhteydet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Luonto 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Ulkoilumahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Ilman laatu 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Hiljaisuus, rauhallisuus 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Kiinteistöjen arvo 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Alueen imago 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Palvelut 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
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8/11 Hankkeen vaikutukset  
 
Millaisia vaikutuksia väylähankkeella on mielestäsi verrattuna nykytilanteeseen? Merkitse vaikutuksen 
suunta edellisessä kysymyksessä valitun vaihtoehdon osalta. 
 
Asumisviihtyisyys 

 Erittäin myönteinen 

 Myönteinen 

 Ei vaikutusta / Vaikea arvioida 

 Kielteinen 

 Erittäin kielteinen 
Loma-asumismahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Maisema 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Liikennemäärät 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Liikenneyhteydet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Luonto 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Ulkoilumahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Ilman laatu 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Hiljaisuus, rauhallisuus 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Kiinteistöjen arvo 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Alueen imago 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Palvelut 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 

9/11 Haittojen lieventäminen 
 
Miten väylähankkeen mahdollisia haitallisia vaikutuksia voitaisiin lieventää? 

 
 
 

Merkkejä jäljellä: 2000 
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10/11 Tiedotus  
 
Mistä olet saanut tietoa väylähankkeesta? 
Voit valita useita vaihtoehtoja. 

 Valtakunnallisista sanomalehdistä 
 Paikallislehdistä 
 Televisiosta tai radiosta 
 Internetistä 
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 
 Yleisötilaisuuksista 
 Naapureilta tai muilta tutuilta 
 Yhdistyksiltä tai seuroilta 
 Muualta, mistä?                     

 
Oletko saanut väylähankkeesta tarpeeksi tietoa? 

 En ole kuullut tai lukenut hankkeesta mitään ennen tätä kyselyä 

 Olen kuullut tai lukenut hankkeesta jonkin verran 

 Olen saanut riittävästi tietoa hankkeesta 

 Hankkeesta on tiedotettu liiankin paljon 
 
Mistä haluaisit lisätietoa? 

 

Merkkejä jäljellä: 100  

11/11 Muuta  
 
Haluatko sanoa väylähankkeesta tai tästä kyselystä vielä jotain muuta? 

 
 
 

Merkkejä jäljellä: 1000  
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Harava-pohja yleiselle tuulivoima-YVA -kyselylle 

1/17 Esittely ja ohjeet  
 
Kysely tuulipuiston vaikutuksista. 
 
Tähän lyhyt kuvaus hankkeesta. 
 
Oheisella kyselyllä selvitetään tuulipuiston hankealueen ja sen lähiympäristön nykytilaa ja käyttöä. Lisäksi 
tiedustellaan vastaajien näkemyksiä tuulipuistohankkeen toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista. 
Kyselystä saatuja vastauksia kerätään tuulipuiston ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi. 
 
Kysely sisältää sekä perinteisiä kysymyksiä että karttapohjaisia kysymyksiä. Tarvittaessa ohjeita kyselyn 
täyttämiseen ja karttatoimintojen käyttämiseen saat ruudun oikeasta yläkulmasta kohdasta Ohje. Kyselyyn 
vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja yksittäisiä 
vastaajia ei pystytä vastausten perusteella tunnistamaan. 
 
Vastauksellasi on merkitystä! Vastaamalla kyselyyn varmistat osaltasi, että oleelliset asiat tulevat 
huomioiduksi. 
 
Kysely on avoinna ajalla x.-x.20xx. 
 
Lisätietoja hankkeesta antavat: 
 
Siirry kyselyyn Seuraava -painikkeella 

2/17 Taustatiedot  
 
Sukupuoli 

 Nainen 

 Mies 
 
Ikäryhmä 

 Alle 25-vuotias 

 25–40 vuotta 

 41–60 vuotta 

 yli 60-vuotias 
 
Elämäntilanne 

 Yksin asuva 

 Pariskunta 

 Lapsiperhe 

 Muu 
 
Mitä tahoa edustat? Voit valita useita vaihtoehtoja. 

 Asukas 
 Loma-asukas 
 Viranomainen 
 Alueen käyttäjä, millainen?                     
 Muu taho, mikä?                     
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Mikä on vakituinen asuinkuntasi? 

 

Merkkejä jäljellä: 40  
 
Jos Sinulla on loma-asunto, missä kunnassa se sijaitsee? 

 

Merkkejä jäljellä: 40  

3/17 Asuinalue (Karttapohja) 
 
Merkitse kartalle asuntosi ja / tai loma-asuntosi sijainti suunnilleen. 

 Asunto 

 Loma-asunto 

4/17 Alueen käyttö (Karttapohja) 
 
Kartalla näkyy suunnitellun tuulipuiston rajaus. Miten toimit tuulipuistoalueella tai sen lähistöllä? 
Osoita kartalle, missä harjoitat näitä toimintoja. Tämän jälkeen Sinulta kysytään tarkentavia tietoja. Samoja 
toimintoja on mahdollista merkitä kartalle useampaan paikkaan. 

 Kävelen, lenkkeilen, hiihdän tai pyöräilen (reitti) 

 Kuljen työ-, harrastus- tai koulumatkaa (reitti) 

 Marjastan tai sienestän (paikka) 

 Metsästän tai kalastan (alue) 

 Käytän aluetta muuten, miten? (paikka) 

5/17 Merkitykselliset kohteet (Karttapohja) 
 
Kartalla näkyy suunnitellun tuulipuiston rajaus. Mitä Sinulle merkityksellisiä kohteita tuulipuistoalueella 
tai sen lähistöllä sijaitsee? 
Osoita kartalle, missä kohteet sijaitsevat. Tämän jälkeen Sinulta kysytään tarkentavia tietoja. Samoja asioita 
on mahdollista merkitä kartalle useampaan paikkaan. 

 Tärkeä luontokohde (paikka) 

 Kaunis maisema (paikka) 

 Uimapaikka tai retkeilykohde (paikka) 

 Jotain muuta, mitä? (paikka) 

6/17 Ympäristön nykytila  
 
Asumisviihtyisyys 

 Erittäin hyvä 

 Hyvä 

 Ei hyvä eikä huono / Vaikea arvioida 

 Huono 

 Erittäin huono 
Loma-asumismahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Hiljaisuus, rauhallisuus 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
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Maisema 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Liikenneyhteydet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Luonto 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Ulkoilumahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Erämaisuus 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Maatalous 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Metsätalous 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Kiinteistöjen arvo 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Alueen imago 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Työllisyys ja talous seudulla 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Palvelut 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Tiestön kunto 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 

7/17 Hankkeen vaikutukset  
 
Millaisia vaikutuksia tuulipuistolla on mielestäsi verrattuna nykytilanteeseen? Merkitse vaikutuksen 
suunta. 
 
Asumisviihtyisyys 

 Erittäin myönteinen 

 Myönteinen 

 Ei vaikutusta / Vaikea arvioida 

 Kielteinen 

 Erittäin kielteinen 
Loma-asumismahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Hiljaisuus, rauhallisuus 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Maisema 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Liikenneyhteydet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Luonto 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Ulkoilumahdollisuudet 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Erämaisuus 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Maatalous 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
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Metsätalous 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Kiinteistöjen arvo 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Alueen imago 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Työllisyys ja talous seudulla 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Palvelut 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 
Tiestön kunto 

 Sama asteikko kuin asumisviihtyvyydessä 

8/17 Hankevaihtoehto 1 
 
Tämän sivun ja seuraavan sivun kartoilla näet tuulivoimalat eri hankevaihtoehdoissa. Sen jälkeen 
tiedustellaan suhtautumistasi eri vaihtoehtoihin. 
Kuvaus hankevaihtoehdosta 

9/17 Hankevaihtoehto 2 
 
Tämän sivun ja seuraavan sivun kartoilla näet tuulivoimalat eri hankevaihtoehdoissa. Sen jälkeen 
tiedustellaan suhtautumistasi eri vaihtoehtoihin. 
Kuvaus hankevaihtoehdosta 

10/17 Suhtautuminen hankevaihtoehtoihin  
 
Millainen suhtautuminen Sinulla on seuraaviin tuulipuistovaihtoehtoihin?   
Hankevaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta 
Hankevaihtoehto 1: Kuvaus 
Hankevaihtoehto 2: Kuvaus 
 
Hankevaihtoehto 0 

 Erittäin myönteinen 

 Myönteinen 

 Ei myönteinen eikä kielteinen / Vaikea arvioida 

 Kielteinen 

 Erittäin kielteinen 
Hankevaihtoehto 1 

 Sama asteikko kuin hankevaihtoehdossa 0 
Hankevaihtoehto 2 

 Sama asteikko kuin hankevaihtoehdossa 0 

11/17 Voimajohtovaihtoehdot, huoltotiet ja muut tuulipuistot 
 
Kartalla näet tuulipuistoa varten rakennettavan voimajohdon hankevaihtoehdot, huoltoteiden linjaukset 
sekä viereen suunnitteilla olevat muut tuulipuistohankkeet. Seuraavilla sivuilla tiedustellaan 
suhtautumistasi näihin asioihin. 



IMPERIA – Yleiset Harava-pohjat eri YVA-tyypeille   30.11.2014 

 

12/17 Voimajohtojen ja huoltoteiden vaikutukset 
 
Aiheuttaako tuulipuistoa varten rakennettava voimajohto mielestäsi haitallisia vaikutuksia? 
Valitse maks. 3 vaihtoehtoa 

 Ei haittoja 
 Haittoja asumisviihtyvyydelle 
 Haittoja virkistyskäyttöön 
 Haittoja maa- ja metsätaloudelle 
 Haittoja kiinteistöjen arvoon 
 Haittoja maisemaan 
 Muita haittoja, mitä?                     

 
Aiheuttavatko tuulipuistoa varten rakennettavat huoltotiet mielestäsi haitallisia vaikutuksia? 
Valitse maks. 3 vaihtoehtoa 

 Ei haittoja 
 Haittoja asumisviihtyvyydelle 
 Haittoja virkistyskäyttöön 
 Haittoja maa- ja metsätaloudelle 
 Haittoja kiinteistöjen arvoon 
 Haittoja maisemaan 
 Muita haittoja, mitä?                     

 
Aiheuttaako voimajohdon tai huoltoteiden rakentaminen tuulipuistoalueelle mielestäsi hyödyllisiä 
vaikutuksia? Millaisia?  

 
 

Merkkejä jäljellä: 500  

13/17 Yhteisvaikutukset muiden tuulipuistojen kanssa 
 
Nyt arvioitavan hankkeen lisäksi seudulla on vireillä myös muita tuulipuistohankkeita (ks. kyselyn sivu 
11). Mitä mieltä olet seuraavista tuulipuistojen yhteisvaikutuksia koskevista väittämistä? 
 
Alueelle suunniteltujen tuulipuistohankkeiden yhteiset vaikutukset ovat haitallisempia kuin yhden 
yksittäisen puiston vaikutukset. 

 Täysin samaa mieltä 

 Samaa mieltä 

 En osaa sanoa 

 Eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 
 
Alueen asukkaiden kannalta on merkitystä, kuinka moni alueelle suunnitelluista tuulipuistohankkeista 
toteutuu. 

 Täysin samaa mieltä 

 Samaa mieltä 

 En osaa sanoa 

 Eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 
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Alueen asukkaiden kannalta on merkitystä, mikä alueelle suunnitelluista hankkeista toteutuu. 

 Täysin samaa mieltä 

 Samaa mieltä 

 En osaa sanoa 

 Eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 
 
Voit perustella tähän vastauksiasi liittyen tuulipuistojen yhteisvaikutuksiin 

 
 

Merkkejä jäljellä: 500  

14/17 Haittojen lieventäminen 
 
Miten tuulipuistohankkeen mahdollisia haitallisia vaikutuksia voitaisiin lieventää? 

 
 
 

Merkkejä jäljellä: 2000 

15/17 Tiedotus  
 
Mistä olet saanut tietoa tuulipuistohankkeesta? 
Voit valita useita vaihtoehtoja. 

 Valtakunnallisista sanomalehdistä 
 Paikallislehdistä 
 Televisiosta tai radiosta 
 Internetistä 
 Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 
 Yleisötilaisuuksista 
 Naapureilta tai muilta tutuilta 
 Yhdistyksiltä tai seuroilta 
 Muualta, mistä?                     

 
Oletko saanut tuulipuistohankkeesta tarpeeksi tietoa? 

 En ole kuullut tai lukenut hankkeesta mitään ennen tätä kyselyä 

 Olen kuullut tai lukenut hankkeesta jonkin verran 

 Olen saanut riittävästi tietoa hankkeesta 

 Hankkeesta on tiedotettu liiankin paljon 
 
Mistä haluaisit lisätietoa? 

 

Merkkejä jäljellä: 100  
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16/17 Harava 
 
Miten arvioisit yleisesti kyselyä? 
 
Kysymykset olivat helposti ymmärrettäviä 

 Täysin samaa mieltä 

 Samaa mieltä 

 En osaa sanoa 

 Eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 
 
Karttapohjat olivat selkeitä 

 Sama asteikko kuin edellä 
 
Karttatoimintoja oli helppo käyttää 

 Sama asteikko kuin edellä 
 
Kysely oli sopivan pituinen 

 Sama asteikko kuin edellä 
 
Mistä sait tiedon kyselystä? 

 Postikyselyn kautta 
 Lehti-ilmoituksesta 
 Hankkeen nettisivuilta 
 Muualta, mistä?                     

 
Oletko vastannut tämän kyselyn lisäksi myös tätä tuulivoimahanketta koskevaan postikyselyyn? 

 Olen vastannut 

 En ole vastannut 

17/17 Muuta  
 
Oletko käynyt tuulipuiston läheisyydessä ulkomailla tai Suomessa? 

 En ole 

 Olen käynyt 
 
Jos olet käynyt tuulipuiston läheisyydessä, missä kohde sijaitsi ja mitä ajatuksia se sinussa herätti 
(soveltuvuus maisemaan, meluvaikutukset, asutuksen läheisyys, energian tuotanto tms.)?  

 
 

Merkkejä jäljellä: 500  
 
Haluatko sanoa tuulipuistohankkeesta tai tästä kyselystä vielä jotain muuta? 

 
 

Merkkejä jäljellä: 1000  
 


