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Abstract 

The objective of this report is to present how the Stakeholder Analysis can be carried out and 
perceived in the Environmental Impact Assessment (EIA) procedure. The report is done by IMPERIA 
project (Improving Environmental Assessment by Adopting Good Practices and Tools of Multi-criteria 
Decision Analysis), which is funded partly by the European Union's LIFE + (LIFE11 ENV/FI/905) 
program. 
 
The first pilot project in IMPERIA is Piiparinmäki-Lammaslamminkangas wind power park EIA. The 
project manager is Metsähallitus and the EIA consultant is Pöyry Finland Ltd. The EIA has been 
started in the summer of 2012, and the first phase was completed in the end of 2012. The 
assessment will be completed a year later. The Stakeholder Analysis has been carried out in the 
autumn 2012 (updated in April 2013) as part of project stakeholder identification. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta ja tavoite 

Tämän raportin tavoite on esittää miten sidosryhmäanalyysi voidaan toteuttaa ja sitä 

hyödyntää ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -menettelyssä. Raportti on tuotettu 

IMPERIA-hankkeessa (Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut 

ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa), joka on 

osa Euroopan Unionin rahoittamaa Life+ (LIFE11 ENV/FI/905) –ohjelmaa.  

IMPERIAssa tarkoituksena on luoda uusia toimintamalleja ja käytäntöjä YVA-

menettelyn eri vaiheiden laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. Arviointiohjelma-

vaiheessa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa pyritään lisäämään ja siten 

varmistamaan, että arviointiohjelma perustuu riittävän hyvään ymmärrykseen siitä, 

mitä eri osapuolet pitävät tärkeänä ja minkälaista epävarmuutta vaikutusten arviointiin 

liittyy. Sidosryhmäanalyysillä pyritään varmistamaan, että kaikki keskeiset 

hankealueen toimijat ja osapuolet – ne joiden elinympäristöön, elinkeinoihin, 

intresseihin, viihtyvyyteen tai harrastuksiin hanke olennaisesti vaikuttaa – saadaan 

mukaan arviointityöhön.  

Monitavoitearvioinnin avulla luodaan olosuhteet eri osapuolten näkemysten 

huomioonottamiselle ja aikaisempaa järjestelmällisemmälle ja läpinäkyvämmälle 

arvioinnille. Monitavoitearviointi on monipuolinen arvioinnin työkalu, jota voidaan 

soveltaa hyvin monella eri tavalla. ”Yksinkertaisimmillaan” asiantuntijat käyttävät sitä 

oman ajattelunsa tukena. Sitä voidaan käyttää myös sidosryhmien osallistumisen ja 

oppimisen tukena. 

Ensimmäiseksi pilottikohteeksi IMPERIA-hankkeessa on valittu Piiparinmäki-

Lammaslamminkankaan tuulipuisto YVA. Hankevastaava on Metsähallitus ja YVA-

konsulttina toimii Pöyry Finland Oy. YVA on käynnistynyt kesällä 2012, 

arviointiohjelma valmistui vuoden 2012 lopussa ja arviointiselostus on valmis vuotta 

myöhemmin. 

1.2 Tuulipuistohanke 

Hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan (Pyhäntä ja Siikalatva), Kainuun (Kajaani) ja 

Pohjois-Savon (Vieremä) alueilla Oulujärven lounaispuolella. Alustavan suunnitelman 

mukaan hankealueen suurin pituus olisi n. 35 km ja leveys n. 5 km. Suunnitteilla oleva 

tuulivoimapuisto muodostuu maksimissaan noin 130 kpl yksikköteholtaan noin 3 

MW:n tuulivoimalaitoksesta. 

1.3 Sidosryhmäanalyysi YVA-hankkeessa 

Onnistuneeseen YVA-hankkeen käsittelyyn ja monitavoitearvioinnin hyödyntämiseen 

YVA-prosessissa tarvitaan läheistä yhteistyötä hankkeen sidosryhmien kanssa. 

Monitavoitearvioinnin hyödyntämisellä tavoitellaan YVA-prosessin läpinäkyvyyden 

sekä eri sidosryhmien osallistumismahdollisuuksien lisäämistä ja parantamista. 

Tavoitteena on, että kaikki sidosryhmät olisivat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 

selvillä hankkeesta ja sen vaikutuksista sekä mahdollisuuksista osallistua 

arviointiprosessiin (Marttunen et.al., 2008). 



 
 
 

 

Sidosryhmäanalyysin tarkoitus on toimia tukena ja ’tiekarttana’ hankevastaavan, 

YVA-konsultin ja tarpeen mukaan myös viranomaisten sidosryhmäyhteistyössä ja 

viestinnässä ympäristövaikutusten arvioinnissa. Tällä työllä varmistetaan, että 

sidosryhmäyhteistyötä ja hankeviestintää tehdään oikeaan aikaan ja se kohdistetaan 

parhailla mahdollisilla tavoilla tietyille ryhmille arvioinnin eri vaiheissa.  

YVA-prosessin tulisi alkaa sidosryhmäanalyysin tekemisellä, jossa apuna kannattaa 

käyttää YVA-konsultin asiantuntijoiden näkemyksiä merkittävimmistä paikallisista 

vaikutuksista. Lisäksi voi olla tarpeen tehdä osana sidosryhmäanalyysiä 

viestintäsuunnitelma, joka käsittää myös niiden sidosryhmien informoimisen 

hankkeesta, jotka eivät osallistu aktiiviseen sidosryhmätoimintaan (Partanen-Hertell, 

2008). 

2 SIDOSRYHMÄANALYYSIN TOTEUTUS 

2.1 Sidosryhmäanalyysin vaiheet 

Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulipuisto YVAn alkaessa (hankevastaavan 

hyväksyessä YVA-konsultin tarjouksen) sovittiin ensimmäisestä kokouksesta. Tässä 

kokouksessa (toukokuu 2012) sovittiin alustavasti monitavoitearvioinnin 

soveltamisesta YVAssa sekä käytiin läpi hankesuunnitelmaa. Kesän alussa (kesäkuu 

2012) pidettiin vielä toinen kokous hankevastaavan ja hankekonsultin välillä, missä 

käytiin tarkemmin läpi hankkeen kannalta tärkeitä organisaatioita ja toimijoita, sekä 

erilaisten hankeryhmien toimintaa ja roolia YVA-prosessissa. YVA-menettelyä 

tukemaan päätettiin perustaa nk. arviointiryhmä, seuranta- ja ohjausryhmän lisäksi. 

Arviointiryhmä on ydinryhmä monitavoitearvioinnin soveltamisesa ja siihen toivottiin 

etenkin kunnan, luonto-, metsästys- sekä asukasyhdistysten edustajia. 

Kesän jälkeen alkoi varsinainen paikallisten sidosryhmien kartoittaminen internet-

sivustoilta YVA-konsultin toimesta. Valitut ryhmät pyrittiin valitsemaan 

mahdollisimman kattavasti hankealueelta. Eri ryhmiä luokiteltiin lisäksi aikaisempien 

YVA-hankkeissa saadun tiedon mukaisesti vaikutuskohteiden perusteella.  

Näiden jaottelujen perusteella valittiin ns. arviointiryhmä, joille lähetettiin postitse 

kutsukirje arviointiryhmän toimintaan. Hankekonsultti oli tämän jälkeen puhelimitse 

yhteydessä kutsuttuihin, kartoittaen heidän kiinnostusta osallistua arviointiryhmän 

kokouksiin. Muutama taho vaihdettiin sellaisiksi, mihin hankkeen vaikutukset 

enemmän kohdistuvat ja näistä 15 henkilöstä perustettiin arviointiryhmä. 

2.2 Sidosryhmäanalyysin toteutus YVA-hankkeessa 

Sidosryhmäanalyysin aikana nousi esiin seuraavia asioita liittyen sidosryhmien 

kartoittamiseen ja eri ryhmien perustamisesta YVA-menettelyssä: 

- Aikainen aloittaminen. Hankkeesta tiedetään vasta vähän, mutta on erittäin 

tärkeää löytää kaikki ne tahot, joihin vaikutukset kohdistuvat. Mm. YVA-

konsultin eri asiantuntijoiden sisäisestä kokouksesta on apua hahmoteltaessa 

tärkeimpiä ryhmiä YVA-hankkeen kannalta. 

- Ryhmien valinta. YVA-menettelyssä tärkeätä on paikallisen ns. hiljaisen tiedon ja 

arvojen selvittäminen, ja hankevastaavan määrittelemien reunaehtojen perusteella 

näiden huomioiminen YVAssa. On kuitenkin haastavaa löytää YVA-prosessin 



 
 
 

 

alkuvaiheessa ne tahot, jotka kutsutaan mukaan arviointiryhmän toimintaan. 

Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulipuisto YVAn yhteydessä päätettiin 

rajata arviointiryhmän toiminta nimenomaan paikalliselle tasolle, jolloin kunta-

tason virkamiehet muodostavan ns. korkeimman tason. Lisäksi esimerkiksi 

kansallisten luonnonsuojeluyhdistysten puolesta läheiseen yhteistyöhön kutsutaan 

näiden paikallisia alajärjestöjä. 

- Eri tahojen edustajat. Arviointiryhmää valittaessa vaikutuskohteiden mukainen 

valinta on vaikeaa ennen kuin ihmisten kanssa on keskusteltu. Esim. monet 

ihmiset voivat toimia useissa yhdistyksissä ja heidän intressejään on vaikea 

arvioida ennakolta. Perimmäiset intressit ja vaikutusten kohdistuminen selviävät 

vasta kokouksissa käytävien keskustelujen ja haastattelujen avulla. 

- Vuorovaikutus eri ryhmien välillä. Uuden perustettavan arviointiryhmän 

vaikutus muuhun YVA-menettelyyn on suuri. On tärkeää saada arviointiryhmän 

vuorovaikutus toimimaan YVA-konsultin asiantuntijoiden sekä seuranta- ja 

ohjausryhmän kanssa. Näin vältytään päällekkäisyyksiltä ja saadaan 

mahdollisimman suuri hyöty eri sidosryhmiltä. YVA-hankkeessa toteutetaan myös 

sosiaalisten vaikutusten arviointi, minkä piiriin kuuluva pienryhmätoiminta 

voidaan nähdä arviointiryhmän työtä tukevana toimintana. 

3 HANKKEEN SIDOSRYHMÄT 

3.1 Keskeisten sidosryhmien tunnistaminen ja luokittelu 

 

Hankkeen sidosryhmät voidaan jakaa ensisijaisiin ja toissijaisiin sidosryhmiin. 

Ensisijaisiin sidosryhmiin kuuluvat ne toimijat, joihin hankkeen vaikutukset 

kohdistuvat suoraan joko myönteisesti tai kielteisesti. Toissijaisiin sidosryhmiin 

voidaan laskea ne sidosryhmät, joihin hankkeen toteuttaminen tai sen tulokset 

vaikuttavat välillisesti (Partanen-Hertell, 2008). 

 

Nelikenttä-analyysin avulla voidaan arvioida toimijoiden eri piirteitä hankkeen ja eri 

muuttujien kannalta kuten: 

 Voimavarat / kiinnostus 

 Vaikutusvalta / kiinnostus 

 Vaikutusvalta / hankkeen vaikutus toimijaan 

 



 
 
 

 

 

Kuva 3-2. Nelikenttä-analyysi mm. toimijoiden eri tarpeiden arvioimiseen. 

YVAn yhteydessä YVA-ohjelman ja hankkeiden suhde sidosryhmätoimijoihin syntyy 

nelikentän perusteella seuraavasti (Kuva 3-1): 

1. Tiivis vuorovaikutus -> kutsu arviointiryhmään 

2. Vuoropuhelu ->  kutsu seurantaryhmään ja mahdollisiin pienryhmiin 

3. Kohdennettu tiedonvaihto ->  kutsu seurantaryhmään 

4. Tiedottaminen -> tiedonvälitys  

 

 
 

 

 

Kuva 3-1. Nelikenttä-analyysi YVA-toimijoiden tarpeiden arvioimiseen. 

 

Hankkeen mahdolliset vaikutukset kuvattiin vaikutuskaavion avulla (Kuva 3-2Virhe. 

Viitteen lähdettä ei löytynyt.). Sidosryhmäanalyysin yhteydessä arvioitiin 

asiantuntijatyönä (perustuen aiempiin kokemuksiin tuulipuisto-YVIsta) alustavat 

hankkeen merkittävimmät vaikutukset: linnusto, melu ja vilkkuminen, virkistyskäyttö, 

maisema sekä talous.  

Toimenpiteen / tilamuutoksen välitön 

tai välillinen vaikutus sidosryhmään 

 

S
id

o
sr

y
h

m
ä
n

 v
a
ik

u
tu

sv
a
lt

a
  

(m
a
h

d
o
ll

is
u

u
s 

v
a
ik

u
tt

a
a
 

p
ä
ä
tö

k
se

n
te

k
o
o
n

) 
/ 

 

K
ii

n
n

o
st

u
s 

h
a
n

k
et

ta
 k

o
h

ta
a
n

 



 
 
 

 

Indikaattoreiksi näille vaikutuksille määritettiin paikalliset- ja muuttolinnut, melu, 

vilkkuminen, metsästys ja marjastus, kulttuurimaisemat, sekä paikalliset ja 

valtakunnalliset talousvaikutukset.  

Tuulipuisto-YVAn arvioitavien vaikutusten perusteella metsästykseen ja 

marjastukseen, alueen linnustoon ja maisemaan, sekä paikallisiin talousvaikutuksiin 

liittyvien sidosryhmien kanssa tullaan järjestämään tiivistä yhteistyötä. Myös 

hankealueen ja sen välittömässä läheisyydessä asuvien ihmisten kanssa pyritään 

järjestämään tiivistä vuorovaikutusta.  

Muihin vaikutuksiin liittyviä sidosryhmiä tiedotetaan hankkeesta ja sen etenemisestä, 

ja tarpeen mukaan järjestetään esim. mahdollisuus keskusteluun hankevastaavan tai 

YVA-konsultin kanssa. 

 

 

Kuva 3-2. Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulipuisto YVAn arvioitavat 
vaikutukset (punaisella alleviivattu alustavasti merkittävimmiksi arvioidut). 

3.2 Valitut sidosryhmät 

Hankkeeseen liittyvistä sidosryhmistä valitaan ”avainryhmät” hanketta varten 

perustettavaan arviointiryhmään. Lisäksi hankkeessa toimii ohjausryhmä sekä 

seurantaryhmä. Sidosryhmien suhde Piiparinmäen tuulipuistohankkeeseen määräytyy 

sidosryhmien kiinnostuksen, voimavarojen ja vaikutusvallan perusteella (Joensuu 

2009).  



 
 
 

 

Sidosryhmien osallistumistapoja hankkeeseen on esitetty seuraavassa taulukossa 

(Taulukko 3-1). Sidosryhmien erityispiirteitä päivitetään YVA-ohjelman aikana ja 

YVA-selostusvaiheessa. Esimerkkejä eri sidosryhmiin kuuluvista tahoista 

(luokiteltuna ensisijaisiin ja toissijaisiin) on esitelty oheisessa taulukossa (Taulukko 

3-2). 

 

Taulukko 3-1. Sidosryhmien osallistuminen YVA-prosessiin. 

Ryhmä Toimijoita Intressit/rooli Osallistuminen/aikataulu 

1. Tiivis 

vuorovaikutus 

Paikalliset asukkaat, 

paikalliset 

harrasteseurat, kunnan 

ympäristö-, kaavoitus- 

ja hallintoviranomaiset 

Paikallistiedon 

jako, kriteerit ja 

mittarit, arvot ja 

asenteet, intressit 

Ohjelman & selostuksen  

alussa ja lopussa 

työryhmätyöskentely ja 

kommentointi 

2. Vuoropuhelu ELY-viranomaiset, 

mökkiläiset, alueiden 

omistajat, tarvittaessa 

muut paikallisjärjestöt 

Tietolähteet 

alueellisista 

asioista, arvot, 

intressit 

Informoidaan 1. ryhmän 

toiminnasta ja tuloksista, 

vuoropuhelua 

3. Kohdennettu 

tiedonvaihto 

Paikalliset yritykset, 

maakuntaliitot, 

matkailijat, AVI, 

tutkimuslaitokset  

Tietolähteet ja 

asenteet 

Mahdollistetaan 

vuorovaikutus, 

tiedottaminen 

4. Tiedottaminen Kansalliset yhdistykset 

(tuulivoima, luonto, 

ym.), paikallismedia, 

paikallislehdet, 

kansallinen media 

Keskustelun 

herättäminen 

Aktiivinen tiedottaminen 

Taulukko 3-2. Hankkeeseen liittyvät sidosryhmät (ensisijaiset ja toissijaiset). 

Sidosryhmä  

Ensisijainen  

Asukkaat 

Pyhäntä 

Siikalatva 

Vieremä 

Kajaani 

 

Harrastejärjestöt 

Metsästys 

Eräily 

Kotiseutuyhdistykset 

Luonto 

 

Kiinteistöjen/alueiden omistajat 

Metsätalous, Metsähallitus 

 



 
 
 

 

Sidosryhmä  

(metsätalousmaat) 

Luontopalvelut, Metsähallitus 

(suojelualueet) 

Loma-asuntojen omistajat 

Useita yksityisiä henkilöitä 

 

Kunnat 

Pyhäntä 

Siikalatva 

Vieremä 

Kajaani 

 

Kunnan ympäristöviranomaiset 

Kts. kunnat 

 

Hankevastaava    

Metsähallitus / Laatumaa Oy 

 

Hankekonsultti 

Pöyry Finland Oy 

 

Toissijainen  

ELY-keskukset 

Kainuu 

Pohjois-Savo 

Pohjois-Pohjanmaa 

 

Maakuntaliitot 

Kainuun maakunta – kuntayhtymä 

Pohjois-Savon liitto 

Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 

Matkailijat  

Paikalliset yritykset  

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto  

Muut paikallisjärjestöt 

Hankkeen edetessä löytyviä olennaisia 

harraste tms. järjestöjä 

 

Kansalliset harrastejärjestöt 

Suomen riistakeskus 

Suomen luonnonsuojeluliitto  

 

Kansalliset yhdistykset 

Suomen tuulivoimayhdistys ry. 

 

Tutkimuslaitokset  

 

 



 
 
 

 

4 SIDOSRYHMIEN VAIKUTUS HANKKEESEEN 

4.1 Hankkeen toteuttamisen ja tulosten vaikutus sidosryhmien tavoitteisiin 

YVA-ohjelman alkuvaiheessa on mahdoton sanoa vielä miten hankkeen toteuttaminen 

tulee vaikuttamaan sidosryhmiin ja mm. muuttamaan heidän arvojaan ja kriteereitään. 

YVA-ohjelman jälkeen tullaan pohtimaan näitä vaikutuksia, ja tutkimaan 

sidosryhmien tavoitteissa tapahtuvia mahdollisia muutoksia. 

4.2 Eri ryhmien intressit 

Alustavien taustaselvitysten perusteella muodostettiin arviointiryhmä, jonka tehtävänä 

on määrittää YVA-ohjelmavaiheessa arviointikriteerit ja mittarit sekä YVA-

arviointivaiheessa vertailla vaihtoehtojen vaikutuksia omista näkökulmistaan. 

Arviointiryhmän lisäksi Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan YVA-hankkeessa on  

seurantaryhmä, johon kutsuttiin edustajia lähes kaikista tiedossa olevista tahoista. 

Seurantaryhmän tarkoituksena on yhdessä ja erikseen arviointiryhmän kanssa tuoda 

paikallistietoa suunnittelijoille sekä jakaa tietoa hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista 

sidosryhmille. Hankkeessa tulee toimimaan myös ohjausryhmä, joka palvelee lähinnä 

kaavoitusprosessia. Ohjausryhmään kuuluvat kunnan edustajat, hankevastaava ja 

hankekonsultti. 

4.2.1 Ryhmä 1. Tiivis vuorovaikutus 

Tiiviin vuorovaikutuksen ryhmään kuuluvat tässä YVA-hankkeessa ne tahot, joilla 

uskotaan olevan laajin tieto paikallisista arvoista, intresseistä ja YVA-vaikutusten 

merkittävyydestä. Tästä ryhmästä muodostetaan arviointiryhmä. Ryhmän eri tahoilla 

uskotaan olevan eri intressejä hanketta koskien, joskin niin että ne kattavat 

mahdollisimman hyvin tärkeimmät vaikutusalueet. YVAssa arvioidaan mm. hankkeen 

paikallisia vaikutuksia, joten arviointiryhmään kutsutaan tahoja, joihin vaikutukset 

pääasiassa kohdistuvat. 

Arviointiryhmän kokoaminen aloitettiin internetistä paikallisten asukas-, harraste- ja 

viranomaisryhmien kartoittamisella kesäkuussa 2012. Näistä ryhmistä valittiin 

maantieteellisesti ja intressi-ryhmittäin mahdollisimman kattava kutsuttavien joukko, 

joihin oltiin kirjeitse (elokuu 2012) yhteydessä. Kirjeen jälkeen Pöyryn asiantuntija oli 

puhelinyhteydessä tahoihin, kartoittaen kiinnostusta ja mahdollisuuksia osallistua 

arviointiryhmän toimintaan. Useat kirjeen saaneista tahoista ohjasivat kutsua edelleen, 

jolloin ryhmän kokoonpano muuttui melko paljon.  Ryhmään valituille henkilöille 

lähetettiin kutsu kirjeitse syyskuun alussa 2012 ja ensimmäinen arviointiryhmän 

kokous pidettiin 26.9.2012. 

Lähes kaikki arviointiryhmään kutsutut henkilöt asuvat enintään 50km:n etäisyydellä 

hankealueesta ja edustavat näin ollen myös paikallisia 

yksityishenkilöitä/maanomistajia. Arviointiryhmän osallistujamäärä pyritään 

rajoittamaan noin 15 henkilöön, jotta tapaamiset voidaan järjestää tiiviissä 

vuorovaikutuksessa ’pöydän ääressä’. Koska arviointiryhmässä ei voi olla edustajia 

kaikista eri sidosryhmistä, on mm. paikalliseen lintutieteelliseen yhdistykseen oltu 

yhteydessä ja heidän kanssaan pyritään muulla tavoin järjestää vuoropuhelua koko 

YVA-menettelyn ajan. 



 
 
 

 

Arviointiryhmän tärkeimmät tehtävät ovat: 

o Ohjelmavaiheessa hankkeen mahdollisten vaikutusten tunnistaminen, 

niiden merkittävyyden alustava arviointi sekä alustavien vaihtoehtojen 

kommentointi. Ryhmä voi myös tehdä ehdotuksia keskeisistä tutkimus- ja 

selvitystarpeista. 

o Arvioi YVA-ohjelmaluonnoksessa esitettyjä vaikutuksia, niiden arviointia 

ja merkittävyyttä hankkeen kannalta yhdessä seurantaryhmän kanssa. 

o Selostusvaiheessa lausuntojen ja muun hankkeen aikana kerätyn tiedon 

perusteella tarkentaa vaikutusten merkittävyyden arviointia. Osallistua 

vaihtoehtojen monitavoitearviointiin antamalla oman näkemyksensä 

vaihtoehdoista.ja niiden vaikutuksista. 

Tässä YVA-hankkeessa toteutetaan arviointiryhmän toiminnan lisäksi sosiaalisten 

vaikutusten arviointi, missä tullaan myös huomioimaan paikallisiin ihmisiin 

kohdistuvat vaikutukset ja hyödyntämään pienryhmätoimintaa. 

4.2.2 Ryhmä 2. Vuoropuhelu 

Hankealueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) on valittu 

vuoropuhelu-ryhmään. ELY-keskukset pyritään sitouttamaan hankkeeseen 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja avaamaan keskustelua ELY-keskusten 

kanssa arviointiryhmässä esille tuotujen asioiden pohjalta. Lisäksi tässä ryhmässä ovat 

henkilöt, joilla on hankealueella loma-asunto. Vaikutukset voivat olla loma-

asukkaisiin hyvinkin merkittävät, ja heihin kohdistuvia vaikutuksia tullaan arvioimaan 

pienryhmätoiminnan avulla YVA-selostuksen yhteydessä sekä seurantaryhmä-

toiminnan kautta. 

Koska hankkeen vuoksi laaditaan rakentamiseen oikeuttava yleiskaava, maakuntien 

liitoilla kaavaviranomaisina ja Metsähallituksen metsätaloudella sekä 

luontopalveluilla maankäytön haltijoina on tässä oleellinen rooli. 

4.2.3 Ryhmä 3. Kohdennettu tiedonvaihto 

Hankealueella toimii erilaisia yrityksiä. Näiden toimintaa pyritään selvittämään, ja 

lisäämään tiedonvaihtoa, jotta hankkeen vaikutukset yritysten tulevaisuuden 

toimintamahdollisuuksiin voidaan arvioida. Paikallisten yritysten osallistuminen 

seurantaryhmän toimintaan on toivottavaa. Aluehallintovirasto (AVI) on 

lupaviranomainen eikä ota kantaa muuhun kuin aikanaan mahdollisesti jätettävään 

lupahakemukseen (esim. ympäristö- tai vesilupa). Vuorovaikutusta ja tiedottamista 

aluehallintoviranomaisen suuntaan pyritään kuitenkin lisäämään. 

4.2.4 Ryhmä 4. Tiedottaminen 

Ryhmässä 4. ovat paikalliset tiedotusvälineet ja muu media. Tässä hankkeessa 

pyritään korostamaan tiedottamisen tärkeyttä ja sen hallintaa. Ohjelma-vaiheen aikana 

hankevastaava voisi toteuttaa viestintäsuunnitelman, missä määritetään aikataulu ja 

tiedotustavat eri kohderyhmille. 



 
 
 

 

5 SIDOSRYHMIEN SITOUTTAMINEN ARVIOINTIMENETTELYYN  

Sidosryhmien sitouttamisessa tärkeätä on luoda mahdollisimman avoin 

keskustelukulttuuri eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi on tärkeätä kertoa 

mahdollisimman tarkasti sidosryhmiltä odotettavista toimista hankkeen aikana, 

aikataulusta sekä muista pelisäännöistä. Esimerkiksi arviointiryhmälle jaettavan 

hankemateriaalin luvallisista käyttötavoista tulee sopia arviointiryhmän ensimmäisen 

kokouksen yhteydessä. 

Mitä enemmän erilaisia tiedotus- ja viestintävälineitä on käytössä, sen 

todennäköisempää on eri sidosryhmien aktiivinen osallistuminen. Eri mielipiteiden 

tasa-arvoisuuden korostaminen on tärkeätä, sekä mahdollisuudet erilaisiin 

osallistumismuotoihin.  

6 SIDOSRYHMÄVIESTINTÄ  

YVA-ohjelman alkuvaiheessa tulee sopia YVA-konsultin ja hankevastaavan välillä eri 

sidosryhmille tavoitteet, asiat ja millä tavoin nämä asiat saadaan tiedotettua halutulle 

ryhmälle (Taulukko 6-1). 

Hankevastaava ja YVA-konsultti suunnittelevat aikataulun viestinnän eri tavoitteiden 

saavuttamiselle. Aikataulu on hyvä tehdä mahdollisimman tarkasti, ja nimetä 

vastuuhenkilöt, jotta sen toteuttaminen on mahdollisimman yksinkertaista. 

 

Taulukko 6-1. Viestintäsuunnitelman lähtökohdat. 

Ryhmä Tavoite Asiat Muoto/väline 

1. Osallistaminen, 

sitouttaminen, 

arvottaminen, tulosten 

hyödyntäminen 

Arvot, intressit, 

vaikutusarviointien 

konkretisointi, yhtk. 

merkitys, vaikutusten 

arviointi 

Spostit, puhelin, 

kirjeet, facebook, 

työryhmätapaamiset, 

internet-sivut, 

yleisötilaisuudet 

2. Osallistaminen, 

sitouttaminen, tiedon 

lisääminen, 

vaikutuksista 

keskustelu, 

arvottaminen 

vaikutusarviointien 

seuranta, aikataulu ja 

eteneminen 

sposti, puhelin, 

säännöllinen 

raportointi, palaverit 

3. Hyvä tiedonkulku, 

vuorovaikutus 

yhteiskunnallinen 

merkitys, hankkeen 

eteneminen 

media, internet-sivut, 

tiedotteet, artikkelit, 

facebook, 

yleisötilaisuudet 

4. Avoimen 

keskustelutilanteen 

luominen, 

todenmukainen 

yhteiskunnallinen 

merkitys, hankkeen 

eteneminen 

tiedotteet, kutsut, 

yleisötilaisuudet,  



 
 
 

 

7 YHTEENVETO 

Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulipuistohankkeen YVA-menettelyn 

yhteydessä on tehty sidosryhmäanalyysi selkeyttämään hankkeeseen liittyvien eri 

ryhmien roolia ja intressiä ko. tuulipuistohankkeessa. Sidosryhmäanalyysin tuloksena 

saadaan oheiset taulukot (Taulukko 7-1, Taulukko 7-2) hankkeeseen liittyvistä 

sidosryhmistä. Yhteenvetona oheisessa taulukossa (Taulukko 7-3) on määritelty 

sidosryhmäanalyysin keskeiset vaiheet YVAssa. 

 

Taulukko 7-1. Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulipuistohankkeen arviointiryhmä ja ennakolta 
arvioidut ensisijaiset intressit. 

 Organisaatio: Kutsuttu arviointiryhmään: EEnsisijaiset intressit  

Kunnat/kaupunki    

 Siikalatvan kunta  Kehitys-ja tekninen johtaja liikenne, tekninen 

suunnittelu, maisema 

 Pyhännän kunta  Rakennustarkastaja tekninen suunnittelu, 

liikenne, kuntatalous, 

kaavoitus, maisema 

 Kajaanin kaupunki  Ympäristösuojelusuunnittelija tekninen suunnittelu, 

liikenne, luonto, 

kuntatalous, kaavoitus, 

maisema 

 Vieremän kunta  Tekninen johtaja tekninen suunnittelu, 

liikenne,kuntatalous, 

kaavoitus, maisema 

 Vieremän kunta Valtuuston pj. tekninen suunnittelu, 

liikenne, kuntatalous, 

kaavoitus, maisema 

Kotiseutuyhdistykset ym.    

 Vuolijoen 

maaseutuyhdistys 

Pj.  viihtyvyys, 

virkistyskäyttö 

 Tavastkengän maa- ja 

kotitalousseura  

Pj. viihtyvyys, 

virkistyskäyttö 

Metsästysseurat    

 Otanmäen Metsästäjät ry.  Pj. virkistyskäyttö, 

maisema 

 Pyhännän 

riistanhoitoyhdistys  

Pj / hirviluvat Pyhännän 

alueella 

virkistyskäyttö, 

maisema 

 Ahokylän Erä  Pj. / sama hlö Pyhännän 

kunnanjohtaja 

virkistyskäyttö, 

(aluetalous) 



 
 
 

 

 Vieremän metsästysseura Pj. / Palomestari  virkistyskäyttö, 

maisema 

 Vuolijoen 

riistanhoitoyhdistys  

Pj. / toiminnanjohtaja virkistyskäyttö, 

maisema 

Luonto    

 Ympäristöpalvelut Helmi  Ymp.tark./Siikalatva, Pyhäntä luontovaikutukset 

 Kajaanin Seudun Luonto Pj.  luontovaikutukset 

 Vieremän kunta Metsätyöntekijä luontovaikutukset, 

maisema 

 

Taulukko 7-2. Arviointiryhmässä edustettuna olevien paikallisten tahojen alueellinen 
jakautuminen (/henkilöä arviointiryhmässä). 

 Metsästys Kotiseutuyhd. Luonto Kunta 

Kajaani  2 1 1 1 

Vieremä 

 

1  1 2 

Pyhäntä 

 

2 1 1/2 1  

Siikalatva 

 

  1/2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidosryhmäanalyysin keskeiset vaiheet 

 

• Tunnista alustavasti hankkeen mahdolliset vaikutukset  

• Määritä hankkeen vaikutusalueet 

-> Kommentit YVA-asiantuntijoilta 

• Selvitä vaikutuksittain sidosryhmät ja intressitahot (esim. viranomaiset, 

yhdistykset, harrasteseurat) paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti 

• Kuvaa vaikutusten kohdentuminen eri tahoihin (arvopuu, taulukko) 

• Arvioi eri tahojen vaikutusvaltaa tai kiinnostusta hankkeeseen 

• Ryhmittele eri tahot seuraavasti: 1. Tiivis vuorovaikutus, 2. Vuoropuhelu, 3. 

Kohdennettu tiedonvaihto, 4. Tiedottaminen  

-> Kommentit hankevastaavalta, yhteysviranomaiselta sekä arviointiryhmältä ja 

paikallisia olosuhteita laaja-alaisesti tuntevilta tahoilta 

• Hyödynnä sidosryhmäanalyysin tuloksia vuorovaikutus-/viestintäsuunnitelman 

laadinnassa, hankkeen vaikutusten tunnistamisessa ja sosiaalisten vaikutusten 

arvioinnissa. 

 

 

Taulukko 7-3. Sidosryhmäanalyysin keskeiset vaiheet ympäristövaikutusten arvioinnin 
yhteydessä. 
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