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KUULUTUS YVA-OHJELMASTA
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa
varten käsiteltävänä ABO Wind Oy:n Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuistosta Laitilan ja Mynämäen
alueella koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma).
YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja
arviointimenettelyn järjestämisestä. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla
sekä yhteisöillä esittää mielipide YVA-ohjelmasta. Menettely jatkuu arviointiselostuksen erillisellä
julkisella käsittelyllä.
Hanke ja sen toteuttamisvaihtoehdot
Hankkeesta vastaavana toimijana ABO Wind Oy suunnittelee Kolsa-Juvansuo tuulivoimapuistoa
Mynämäen ja Laitilan alueelle. Hankkeen kehittämisestä, valmistelusta ja toteutuksesta vastaa
konsulttitoimisto Sweco Infra & Rail Oy.
Hankealue sijaitsee Laitilan ja Mynämäen kuntien rajalla, noin 13 km Laitilan keskustan
eteläpuolella ja noin 10 km Mynämäen keskustasta pohjoiseen Porintien (vt8) länsipuolella.
Vehmaan keskusta sijaitsee noin 7 km hankealueen lounaispuolella. Hankealue on kooltaan noin
1984 ha.
Hanke käsittää kokonaisuudessaan 12 tuulivoimalaa, joista alustavien suunnitelmien mukaan viisi
sijoittuu Laitilan Kolsaan ja seitsemän Mynämäen Juvansuolle. Suunnitellut voimalat ovat
napakorkeudeltaan noin 200 m, roottorin halkaisija noin 200 m ja maksimikorkeus 300 m.
Voimaloiden teho tulee olemaan 5-10 MW.
YVA-menettelyssä on tarkoitus tarkastella seuraavia hankevaihtoehtoja:
• VE0: Hanketta ei toteuteta
• VE1: Toteutetaan 12 voimalan hanke, voimaloiden meluvaikutus mallinnetaan ja arvioidaan
matalammalla lähtömelutasolla kuin VE2.
• VE2: Toteutetaan 11 voimalan hanke (voimala nro 8 jää pois), voimaloiden meluvaikutus
mallinnetaan ja arvioidaan korkeammalla lähtömelutasolla kuin VE1.
Sähköliityntää suunnitellaan hankealueesta lounaaseen 110 kV verkkoon. Lähimmät liityttävissä
olevat verkot ovat Fingridin Lieto-Uusikaupunki ja Carunan Naantalinsalmi-Uusi-kaupunki 110 kV
voimajohdot. Eräitä esitettyjä ratkaisuja ovat liittyminen Heikolan ja Hentulan sähköasemien
yhteyteen. Etäisyyttä Heikolan sähköasemalle on 5,2 km ja Hentulan sähköasemalle 9,7 km.
Sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa maakaapelilla.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-ohjelman nähtävillä olo
Tämä kuulutus julkaistaan 02.08.2021 ja pidetään nähtävillä 31.08.2021 saakka osoitteessa
www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse: ELY-keskus: Varsinais-Suomi). Ilmoitus kuulutuksesta
julkaistaan Laitilan kaupungin ja Mynämäen kunnan verkkosivuilla.
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Arviointiohjelma liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla
www.ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA.
Ohjelman paperiversioon voi tutustua 02.08 –31.08.2021 alla olevissa paikoissa niiden
aukioloaikoina:
Laitilan pääkirjasto (Kauppakatu 5, 23800 Laitila)
Mynämäen kunnankirjasto (Keskuskatu 13, 23100 Mynämäki) sekä
Mynämäen kunnanvirasto (Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki).

Yleisötilaisuus/Hankkeen sähköinen esittelymateriaali
Hanketta ja ohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 17. elokuuta 2021 klo 17.30-19.30
osoitteessa Mynämäen kunnantalon Auditorio, Vehmaantie 111.
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä; osallistumisohjeet tulevat myös kuntien
kotisivuille. Osallistumislinkki ja -ohjeet löytyvät ennen tilaisuutta verkkosivuilta
www.ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA.
Yleisötilaisuus järjestetään koronaepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten mukaisesti,
lisäksi hankkeen sähköinen esittelymateriaali ja tähän liittyvä kysymysten ja näkemysten
esittämismahdollisuus hankevastaavalle täydentävät tavallisesti YVA-menettelyssä paikan päällä
järjestettävää yleisötilaisuutta. Hankkeesta vastaavalle annettu palaute ei kuitenkaan välity
yhteysviranomaiselle sellaisenaan, joten jätä myös kirjallinen mielipide yhteysviranomaiselle.

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen
YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava
viimeistään 31.08.2021 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai VarsinaisSuomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.
Yhteysviranomaisen lausunto
Yhteysviranomaisen lausunto julkaistaan sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivulla
www.ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA. 30.09.2021.
Lisätietoja
Hankkeesta ja arviointiohjelmasta:
Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy, Projektijohtaja Veera Hatulainen, Puh. 050 521 5564, sp.
veera.hatulainen@abo-wind.fi.
YVA-konsultti:
Sweco Infra & Rail Oy,
Projektipäällikkö Mika Manninen Puh. 045 634 0224, sp. mika.manninen@sweco.fi.
Varaprojektipäällikkö Timo Rysä, Puh. 040 593 9917, sp. timo.rysa@sweco.fi.
YVA-menettelystä:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, erityisasiantuntija Frans Duldin
Puh. 050 3128871, sp. frans.duldin@ely-keskus.fi.
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