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LAUSUNTO KOLSA-JUVANSUON TUULIVOIMAPUISTON YVA-HANKKEEN 
ARVIOINTISELOSTUKSESTA 
 
 
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ja Laitilan seudun ympäristöyhdistys ry 
kiittävät lausuntopyynnöstä ja lausuu ABO Wind Oy:n Laitilan ja Mynämäen Kolsan-Juvansuon 
tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavaa: 
 
YVA-Selostus esittelee kattavasti arvioidut vaihtoehdot (0,11,12 myllyä), koskien myös 
maakaapeloinnilla toteutettavat sähköliittymät sekä hankkeesta laaditut uudet ja myös 
vanhemmat luontoselvitykset (2016). Jo ohjelmavaiheessa on parannusehdotuksena esitetty, että 
aiemmin laaditut luontoselvitykset liitetään aineistoon, ja se on toteutettu kiitettävästi. Selvitys on 
kaiken kaikkiaan asianmukaisesti laadittu ja selvitykset ovat alueen luonteen ja koon huomioiden 
riittäviä. Myös selvitysten apuna olevat paikkatietoaineistot ja muut taustatiedot on tuotu esille. 
Kartta-aineisto on myös hyvin esillä. Epäselväksi luontoselvitysten osalta jää miten viranomaisten 
salattuja tietokantoja ja esimerkiksi rengastustoimiston petolintureviiri-tietoja on selvityksissä 
käytetty apuna.  Epäselväksi jää myös onko muiden lausunnonantajien mahdollisia lajihavaintoja 
vuodelta 2022 tai aiemmilta vuosilta käytetty apuna aineistossa? Mahdolliset puutteet eivät estä 
kuitenkaan tekemästä johtopäätöksiä. Osallistaminen on tehty laaja-alaisesti päättyneessä YVA-
menettelyssä. Myös hankkeen Natura-vaikutusten arviointi on tehty asianmukaisesti vaikkakin 
varsin yleisellä tasolla. 
 
 
Myös muut kuin lakikohteet ja uhanalaiset luontotyypit ja lajit on tuotu rajauksineen ja 
suosituksineen esille, jos niillä on katsottu olevan huomioitavaa arvoa maankäytön (ja 
metsätalouden) suunnitelmissa. Myös esimerkiksi metsojen soidinpaikat (2014-2015 selvitys), 
lepakoiden ruokailualueet, viitasammakoiden soidinpaikka ja pesivät päiväpetolinnut ja pöllöjen 
reviirit tulee huomioida suunnitelman mahdollisessa toteutuksessa. Vaikka selvitysalue on pääosin 
ojitettua metsätalousalueita eikä esimerkiksi uhanalaisia kasvilajeja tai sammalia löytynyt, on 
alueella on monia huomioitavia pienialaisia suo- ja metsäkohteita. Lisäksi arvokas Kivijärven 
metsät -Natura 2000 -alue sijaitsee alueen rajalla. Lintujen lepäilyalueet ja suuremmat suojellut 
suot sijaitsevat kauempana alueelta. Selvityksessä löytyneet METSO-kriteerit täyttävät laajatkin 
metsäkohteet tulee saattaa suojelun piiriin. 



 
YVA-menettelyn rinnalla alueelle laaditaan samanaikaisesti kuntien laatima osayleiskaavaa. 
Voimalat tarvitsevat vielä sen jälkeen rakennusluvat. Voimaloiden odotetaan olevan käytössä 
aikaisintaan vuonna 2025. 
 
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ja Laitilan seudun ympäristöyhdistys katsovat, 
että hankeen mahdolliset ympäristövaikutukset ovat lieviä 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.  
 
Luontoselvityksissä löytyneet kohteet, kuten useat liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat 
tulee huomioida. Alueella on muitakin arvokohteita, vaikka se sijoittuu pääosin tavanomaiselle 
metsätalousalueelle. Erityisesti metsäisten suojelualueiden ja linnuston turvaaminen tulee 
huomioida. Paikallisten metsäluontoarvojen säilyminen on suurelta osilta riippuvainen alueen 
metsätaloustoimista, joten selvitysten tiedot toivottavasti päätyvät myös metsäkeskuksen tietoon. 
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