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Metsähallituksen Simon Lyypäkin tuulivoimapuisto 
 
Metsähallitus suunnittelee Lyypäkin tuulivoimapuistoa Simon kuntaan Tainijoen länsipuolelle ja Si-
mojoen pohjoispuolelle. Tuulivoimapuisto sijaitsee noin 26 kilometrin etäisyydellä Simon keskus-
tasta koilliseen. Alaniemen kylä jää tuulivoimapuiston eteläpuolelle. Runkauksen luonnonpuisto si-
joittuu tuulivoimapuiston pohjoispuolelle. Tuulipuistoon suunnitellaan enintään noin 42 uuden tuuli-
voimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä. 
Suunniteltujen tuulivoimaloiden nimellisteho on noin 6–10 MW jolloin kokonaisteho olisi noin 250-
420 MW.Tuulivoimapuiston koko on noin 11 170 hehtaaria. Tuulivoimapuisto sijoittuu pääosin val-
tion maille. 
 
Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyä (yva-menettely). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan 
laatima suunnitelma yva-menettelyn toteutuksesta ja vaihtoehdoista. Jäljemmin hankkeesta vas-
taava esittää arvioinnin tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. 
 
Yva-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja: 
 
Vaihtoehto VE0  Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta 
Vaihtoehto VE1 42 uutta tuulivoimalaa painottuen itäosaan. 
vaihtoehto VE2 42 uutta tuulivoimalaa painottuen länsiosaan. 
 
Sähkönsiirto VEA liittymispiste Simojoen sähköasema 
Sähkönsiirto VEB liittymispiste hankealueelle rakennettava, Fingridin suunnitteilla olevan 

Petäjäskoski-Nuojuankangas 400+110 kV voimajohdon varrelle sijoit-
tuva uusi sähköasema  

 
Nähtävilläolo 
 
Kuulutus pidetään nähtävillä 11.5.-10.6.2022 Lapin ELY-keskuksen verkkosivuilla Kuulutukset -osi-
ossa. Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen siitä myöhemmin antama perusteltu päätelmä julkaistaan 
sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla: http://www.ymparisto.fi/simonlyypakintuulivoimaYVA 
 
Arviointiohjelma on nähtävillä 11.5.-10.6.2022 seuraavissa paikoissa: 
- Simon kunta, Ratatie 6 
- Tervolan kunta, Keskustie 81 
- Keminmaan kunta, Kunnantie 3 
- Ranuan kunta, Keskustie 34 
- Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi 
- internet: http://www.ymparisto.fi/simonlyypakintuulivoimaYVA 
 
Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Simon (Jenssintie 2) ja Tervolan (Paasilinnan puistotie 1), 
Keminmaa (Väylätie 6) ja Ranuan (Kirkkotie 7) kunnankirjastossa. Lapin ELY-keskus antaa yhteys-
viranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa nähtävillä olon päätyttyä. Lau-
sunto julkaistaan sähköisesti www.ymparisto.fi/simonlyypakintuulivoimaYVA ja pidetään nähtävillä 
toistaiseksi tai ainakin yva-menettelyn ajan.  
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Arviointiohjelmaa esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa 19.5.2022 klo 17.00 alkaen 
Alaniemen kylätalolla. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä. Osallistumislinkki julkais-
taan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/simonlyypa-
kintuulivoimaYVA. Paikan päällä Alaniemen kylätalolla on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. 
 
Mielipiteiden esittäminen 
 
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeis-
tään 10.6.2022 Lapin ELY-keskukseen Hallituskatu 3 B, Rovaniemi tai sähköpostitse: kirjaa-
mo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.  
 
Lisätietoja antavat: 
Hankkeesta vastaava: Ville Koskimäki, puh. 040 536 9582 (Metsähallitus) 
Yva-konsulttii: Leila Väyrynen, puh. 040 541 2306 (FCG Finnish Consulting Group Oy) 
Yhteysviranomainen: Heini Ervasti, puh. 0295 037 409 (Lapin ELY-keskus) 
 
Rovaniemellä 11.5.2022 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  


