
 

 
 

  
TIEDOTE 7.10.2013 

 
Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoima YVA 
 
Metsähallitus Laatumaa suunnittelee tuulipuistoa Siikalatvan, Pyhännän, Kajaanin ja Vieremän 
kuntien alueelle. Hanke on tällä hetkellä Suomen suurin suunnitteilla oleva tuulipuistohanke. 
Tuulipuisto sijoittuisi Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan alueelle.  
 
Tuulivoimapuistoa suunnitellaan 85 127:lle noin 3 MW:n yksikkötehoiselle tuulivoimalaitokselle, 
joiden nimellisteho on yhteensä n. 255 381 MW ja vuosituotanto 765 1143 GWh valitusta 
vaihtoehdosta riippuen. Tuulivoimaloiden korkeus on enintään 230 metriä. 
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on käynnissä. Hankkeen 
ympäristövaikutukset selvitetään laajasti. Selvitystyössä huomioidaan ihmisiin ja luontoon 
kohdistuvat vaikutukset. Näihin kuuluvat ihmisten asuinpaikat, virkistyskäyttöseikat ja 
elinkeinovaikutukset sekä eläimiin ja kasvillisuuteen kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi alueen 
kuntiin laaditaan osayleiskaava. 
 
Hankkeen YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy. YVA- ja kaavoitusprosessi pyritään 
saattamaan loppuun vuoden 2014 aikana. Mikäli tuulivoimarakentaminen on mahdollista, voitaisiin 
tuulipuisto ottaa käyttöön vuonna 2016. 
 
ASUKASKYSELY - HARAVA 
 
Osana hankkeen sosiaalisten vaikutusten arviointia hankkeen lähialueen vakituisille asukkaille ja 
loma-asukkaille lähetetään kyselylomake, jolla selvitetään asukkaiden suhtautumista hankkeeseen. 
Lisäksi kyselyllä selvitetään alueen nykyistä käyttöä ja keinoja mahdollisten haitallisten vaikutusten 
ehkäisemiseen tai vähentämiseen. Kyselyyn voi vastata myös Internetissä olevan sähköisen 
kyselytyökalu Haravan kautta (http://www.eharava.fi/inquiry.jsp?id=526). Linkki kyselyyn löytyy 
myös Metsähallituksen internet-sivuilta: www.laatumaa.com -> Ajankohtaista. Asukaskyselyyn voi 
vastata 17.10.2013 saakka. 
 
Metsähallitus Laatumaan tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari korostaa aktiivisen osallistumisen 
merkitystä hankkeen suunnittelussa: ”Toivomme asukkailta ja alueen toimijoilta aktiivista 
osallistumista ja yhteistyötä saavuttaaksemme mahdollisimman laadukkaan hankesuunnittelun ja 
ympäristövaikutusten arvioinnin.” 
 
HANKKEESSA KEHITETÄÄN UUSIA OSALLISTUMISMENETELMIÄ 
 
Piiparinmäki–Lammaslamminkankaan YVA-hanke on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 
koordinoiman EU-rahoitteisen kehittämishankkeen, IMPERIAn, yksi pilottikohteista 
(www.imperia.jyu.fi). Vuosina 2012-2015 toteutettavan hankkeen tavoitteena on 
arviointimenettelyiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen.  Hankkeessa kehitetään menetelmiä 
myös kansalaisten ja sidosryhmien osallistumisen tueksi.  Hankkeeseen osallistuvat SYKEn, Oulun 
ja Jyväskylän yliopistojen lisäksi Sito Oy ja Ramboll Oy.  
 
IMPERIAn myötä sidosryhmien edustajat ovat osallistuneet tuulivoimapuiston YVAan aiemmin ja 
useammin kuin tavanomaisessa YVAssa. Keskeisistä sidosryhmistä kootussa arviointiryhmässä on 
keskusteltu hankevaihtoehtojen vaikutuksista ja tuotu sidosryhmien näkemyksiä mukaan arviointiin. 
IMPERIA-hanke pyrkii myös edistämään uusien sähköisten karttapalautemenetelmien 
hyödyntämistä kansalaisten ja sidosryhmien näkemysten keräämisessä. IMPERIA-hankkeen vetäjän 
johtavan asiantuntijan Mika Marttusen (SYKE) mielestä ”Piiparinmäen–Lammaslamminkankaalla 
tehtävän Internet-kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös Harava-järjestelmän kehitystyössä.” 



   
 
   
 
 
Lisätietoja hankkeesta, asukaskyselystä ja ympäristövaikutusten arvioinnista antavat: 

Metsähallitus Laatumaa 
Olli-Matti Tervaniemi 
Puh: 040 195 69 34 
olli-matti.tervaniemi@metsa.fi  
 
Pöyry Finland Oy 
Ville Koskimäki 
Puh 010 33 28438 
ville.koskimaki@poyry.com 
 
IMPERIA-hanke, SYKE 
Mika Marttunen 
Puh: 0400 469 450 
mika.marttunen@ymparisto.fi  
 
 

 
Suunnitellun tuulipuiston likimääräinen sijainti. 

 


