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LAUSUNTO KOLSA-JUVANSUON TUULIVOIMAPUISTON YVA-HANKKEEN ARVIOINTIOHJELMASTA 
 
 
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu ABO 
Wind Oy:n Laitilan ja Mynämäen Kolsan-Juvansuon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta seuraavaa: 

Ohjelma esittelee hankkeesta laaditut tai vuoden 2021 aikana laadittavat selvitykset sekä 
suunnitelmat arviointimenettelyn järjestämisestä ja osallistamisesta. Ohjelma tuo esille myös 
taustatiedot hankkeesta ja hankkeen vaikutusalueesta. Myöhemmin alkuvuodesta 2022 on 
mahdollista lausua arviointimenettelystä ja selvitysten tuloksista ja johtopäätöksistä. Tällöin 
järjestetään myös virallinen vuorovaikutustilaisuus. YVA-menettely päättyy huhtikuussa 2022. 
YVA-menettelyn rinnalla alueelle laaditaan samanaikaisesti kuntien laatima osayleiskaavaa, joka 
tulee nähtäville arviolta toukokuussa 2022. Voimalat tarvitsevat vielä sen jälkeen rakennusluvat. 
Voimaloiden odotetaan olevan käytössä aikaisintaan vuonna 2025. 

Luonnonsuojelupiiri katsoo, että taustatiedot on esitetty kattavasti ja selkeästi. Hankealue sijaitsee 
suhteellisen etäällä arvokkaista luonto- tai maisemakohteista sijoittuen asumattomalle 
metsätalousalueelle Porin valtatien länsipuolella. Hankealueelta on matkaa noin 10 kilometriä 
Laitilan ja Mynämäen keskustoihin sekä lähimpiin linnuston kannalta merkittäviin Natura-alueisiin 
sekä FINIBA, IBA-kohteisiin. Metsäisiä suojelualueita sitä vastoin sijaitsee hankealueen lähelläkin. 
Maakunnallisesti tärkeitä MAALI-linnustokohteita sijaitsee lähempänäkin aluetta, mutta ne eivät 
ole luonteeltaan merkittäviä (isokokoisten) muuttolintujen kerääntymisalueita. Hankealueen 
laajuus on vajaa 2000 hehtaaria ja se käsittää 12 suurta tuulivoimalaa. Lähin toiminnassa oleva 
tuulivoimapuisto on Uudenkaupungin Muntilassa, jossa on kolme tuulivoimalaa. Piiri on lausunut 
tästä hankkeesta vuonna 2012. Tuulivoimavaihemaakuntakaavassa hankealue sijoittuu 
tuulivoimaan varatulle alueelle tv 504. 

Hankkeen arvioidut toteuttamisvaihtoehdot ja osallistaminen 

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia hankevaihtoehtoja: VE0: Hanketta ei toteuteta, VE1: 
Toteutetaan 12 voimalan hanke (voimaloiden meluvaikutus mallinnetaan ja arvioidaan 
matalammalla lähtömelutasolla kuin VE2) sekä VE2: Toteutetaan 11 voimalan hanke (voimala nro 
8 ei toteuteta ja voimaloiden meluvaikutus mallinnetaan ja arvioidaan korkeammalla 
lähtömelutasolla kuin VE1).  



Luonnonsuojelupiiri pitää esitettyjä toteuttamisvaihtoehtoja riittävinä, vaikka myöskin alle 10 
voimalan mallin toteuttamisvaihtoehtoa olisi voinut tarkastella yhtenä vaihtoehtona. 
Maakaapelilla toteutettavan sähköliityntään on myös useita vaihtoehtoja, mutta ensisijaisesti 
suunnitellaan liittymistä hankealueesta lounaaseen 110 kV verkkoon.  Myöskin osallistaminen ja 
hankkeen esittelytilaisuudet on järjestetty ajoissa ja kattavasti, myös paikalliset 
luonnonsuojeluyhdistykset ovat saaneet mahdollisuuden mielipiteiden ja lausuntojen 
esittämiseen. 

Luonnonsuojelupiiri katsoo, että hankeen mahdolliset ympäristövaikutukset ovat lieviä myös siltä 
kannalta, että alueella ei ole muita tuulivoimapuistoja tai yksittäisiä voimaloita, joiden 
yhteisvaikutus esimerkiksi lintujen muuttoon tai metsien ja virkistyskäyttömahdollisuuksien 
pirstoutumiseen olisi merkittävä. Hanke sijoittuu myös tuulivoimavaihemaakuntakaavan 
mukaiselle tuulivoimalle varatulle alueelle. Piiri on ollut mukana tuulivoimavaihemaakuntakaavan 
laadinnassa ja esimerkiksi esitettyjä tärkeitä luontokohteita ja lintujen muuttoreittialueita on 
huomioitu maakuntatasolla kiitettävästi jo tässä vaiheessa. Hankealueella sijaitsee jo myös Munax 
Oy:n kanalahanke, joka on muuttanut luonnonympäristöä. Hankkeen osalta tulee erikseen laatia 
asiantunteva Natura-vaikutusten arviointi. 

 

Luontoarvoista 
 
Lähtötiedot hankealueen luonnosta ovat suhteellisen vähäisiä, varsinkin lajistosta, mutta 
suunnitellut ja YVA-ohjelmassa kuvaillut selvitykset tuovat kaivattua lisätietoa ja hankkeen 
yksityiskohtia (esim. turbiinipaikkojen ja teiden ja sähkönsiirron muutokset) voidaan joutua 
tarkentamaan tai muuttamaan selvitysten valmistuttua. Selvityksiin käytettävät resurssit ja 
kartoitettavat luontoarvot ja menetelmät on mitoitettu vastaavien hankkeiden yleisten 
selvitysvaatimusten mukaisiksi ja niitä on hyvä täydentää mahdollisilla vapaaehtoisten lisätiedoilla. 
Myös viranomaisilla saattaa olla uutta tietoa alueen luontoarvoista tai ne eivät ole päivittyneet 
vielä tietokantoihin. Luonnonsuojelupiiri toivoo YVA-selostukseen pitkien lajilistojen rinnalle 
selkeitä yhteenvetoja ja johtopäätöksiä tärkeimmistä ja huomioitavista luontoarvoista ja lajeista, 
hankeen häiriövaikutuksista sekä rakentamisen elinpiirien hajautumisen vaikutuksista. 
 
Alueella on vanhaa suojelematonta (ja kartoittamatonta) metsääkin, joka löytynee kartoituksessa 
tai hanketoimija voi olla asiasta myös yhteydessä suoraan lausunnonantajiin. 
 
Lintujen ja lepakoiden osalta on tärkeätä kuvata mahdolliset merkittävät muuttoreitit ja 
lepäilevien lintujen ruokailu- tai yöpymislennot, vaikka lähtötietojen osalta vaikuttaa siltä, että 
alue ei ole kummallekaan lajiryhmälle tältä osin merkittävä, vaikka sopivilla sääolosuhteilla myös 
tämän alueen läpi voi matkata esimerkiksi kurkia, hanhia ja petolintuja. Sitä vastoin alueella 
saattaa olla huomiotavia liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä petolintujen reviirejä ja 
saalistusreittejä tai suo- tai metsäalueita, joissa on huomioitava pesimälinnusto, esimerkiksi 
metsojen tai teerien soidinpaikkoja. Myös lepakoille tärkeitä ruokailualueita saattaa sijaita 
alueella. Nisäkkäiden, erityisesti suden osalta on hankalampaa selvittää huomioitavia kohteita, 
mutta YVA-selostuksessa on kuvattu riittävän hyvin myös miten näiden lajien osalta selvitystyötä 
tehdään.  
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