
Puontpyölinjärvi-‐Frankböleträsket	  suojeluyhdistys	  ry	  

Puheenjohtajan	  tervehdys	  

Vuosi	  2011	  on	  alkanut	  lumisissa	  ja	  talvisissa	  merkeissä.	  Lunta	  on	  Etelä-‐Suomessa	  enemmän	  kuin	  Lapissa	  ja	  
yhtämittainen	  pakkasjakso	  kesti	  vuodenvaihteessa	  lähes	  kaksi	  kuukautta.	  	  Toivotan	  Teille	  kaikille	  hyvää	  
alkanutta	  vuotta	  2011.	  	  

Tämä	  vuosi	  tulee	  olemaan	  suojeluyhdistyksellemme	  aktiivisen	  toiminnan	  vuosi.	  	  

1. Meillä	  on	  järven	  veden	  laadun	  kannalta	  tärkeä	  roskakalojen	  vähentämishanke.	  	  
2. Tuulivoimalapuiston	  ympäristövaikutusten	  arviointiselostus	  on	  tekeillä	  ja	  valmistuu	  keväällä	  2011.	  
3. 	  Uutena	  sähköpostiviestien	  kautta	  tulleena	  tietona	  suunnitteilla	  on	  mökkivuokraustoiminnan	  

käynnistyminen	  järvemme	  rannalle.	  	  

Kohdan	  1	  hanke	  on	  suojeluyhdistyksen	  käynnistämä	  oma	  hanke.	  Meille	  on	  ensiarvoisen	  tärkeätä	  säilyttää	  
järvemme	  puhtaana,	  että	  voimme	  nauttia	  sekä	  esteettisesti	  että	  fyysisesti	  rantaelämästä.	  	  Nämä	  seikat	  
ovat	  tärkeitä	  myös	  järvemme	  linnuille	  ja	  kaloille.	  Odotan	  jännittyneenä,	  miten	  meidän	  roskakalojen	  
kalastusprojektimme	  onnistuu.	  Omaa	  ja	  avustusrahaa	  meillä	  jo	  on,	  nyt	  valmistelemme	  käytännön	  
järjestelyt	  ELY-‐keskuksen	  kanssa	  omien	  resurssiemme	  tarpeesta	  ja	  käytöstä.	  Kesän	  lähestyessä	  tulemme	  
tarvitsemaan	  ranta-‐asukkaiden	  talkooapua.	  	  

Joulutervehdyksessäni	  kerroin	  julkisuuteen	  tulleen	  tiedon	  tuulivoimalapuiston	  rakentamisesta	  Näsen	  
kartanon	  alueelle	  Perniöön.	  Hanke	  ei	  ole	  ollut	  suojeluyhdistyksen	  hallituksen	  tiedossa,	  joten	  hallitus	  ei	  ollut	  
käsitellyt	  asiaa.	  Tuulivoimalahanke	  tuli	  julkiseksi	  joulukuussa,	  kun	  sitä	  esiteltiin	  Perniössä.	  Lisäksi	  
hankkeesta	  sai	  tietoja	  internetin	  kautta.	  Hallituksen	  etäkeskusteluissa	  sovimme,	  että	  hallitus,	  6	  jäsentä,	  ei	  
pidä	  sopivana	  esittää	  lausuntoa	  kaikkien	  ranta-‐asukkaiden	  puolesta	  tässä	  tärkeässä	  asiassa.	  Tähän	  
mielestäni	  hallituksen	  valtuudet	  eivät	  edes	  riitä.	  Hallituksen	  jäsenet	  samoin	  kuin	  muutkin	  ranta-‐asukkaat	  
voivat	  tehdä	  lausunnon	  ympäristövaikutusten	  arviointiohjelmasta.	  Jotta	  mahdollisimman	  monella	  oli	  
mahdollisuus	  antaa	  asiasta	  lausunto,	  annoin	  joulutervehdyksessä	  kaikki	  osoitetiedot,	  joista	  löytyy	  
ympäristövaikutusten	  arviointiohjelma	  ja	  lausuntokaavake.	  Itse	  tein	  lausunnon,	  jossa	  korostin	  ohjelmassa	  
mainittujen	  kohtien	  selvittämistä	  niin	  täydellisesti,	  että	  kaikki	  sekä	  positiiviset	  että	  negatiiviset	  asiat	  
tutkitaan	  ja	  saamme	  selkeän	  raportin	  tuulivoimalapuiston	  aiheuttamista	  haitoista	  ja	  muutoksista	  
tuulivoimalan	  vaikutusalueella.	  Tässä	  vaiheessa	  on	  tärkeätä,	  että	  ympäristövaikutusten	  arviointiohjelma	  on	  
riittävän	  kattava	  ja	  kaikki	  ohjelmaan	  sisältyvät	  asiat	  tutkitaan	  luotettavasti	  ja	  perusteellisesti.	  

Ympäristövaikutusten	  arviointiselostus	  valmistuu	  ja	  tulee	  nähtäville	  keväällä	  2011.	  Ympäristövaikutusten	  
arviointiselostus	  on	  mielestäni	  se	  asiakirja,	  jonka	  perusteella	  voidaan	  esittää	  erilaisia	  mielipiteitä	  
tuulivoimalapuistosta.	  Ne	  voivat	  olla	  myönteisiä	  tai	  kielteisiä	  ja	  kriittisiä	  niiltä	  osin,	  joita	  ei	  ole	  riittävän	  
luotettavasti	  tutkittu.	  Tämä	  on	  mielestäni	  oikea	  ajankohta	  esittää	  suojeluyhdistyksen	  mielipide	  
tuulivoimalapuiston	  rakentamisesta.	  Jotta	  lausunto	  saa	  riittävän	  painoarvon,	  on	  päätös	  lausunnon	  sisällöstä	  
tehtävä	  ylimääräisessä	  yhdistyskokouksessa.	  Yhdistyksen	  lausunnolla	  on	  tunnetusti	  selvästi	  	  suurempi	  
painoarvo	  kuin	  hallituksen	  kuuden	  jäsenen	  mielipiteellä.	  	  	  

Tuulivoimalapuisto	  ei	  tule	  muuttamaan	  järvemme	  tilaa	  eikä	  se	  sanottavasti	  muuta	  lähimetsiemme	  
olosuhteita.	  Odotan	  ympäristövaikutusten	  arviointiselostuksesta	  tietoja	  siitä,	  miten	  tuulivoimala	  vaikuttaa	  
eläimiin	  ja	  etenkin	  lintujen	  olosuhteisiin.	  Esteettinen	  haitta/muutos	  on	  merkittävä.	  Voimalatornit	  ovat	  
nähtävissä	  järveltä	  ja	  korkeista	  maastokohdista.	  	  



Minä	  henkilökohtaisesti	  katselen	  asioita	  toisaalta	  ranta-‐asukkaana	  ja	  toisaalta	  ilmastokysymyksenä.	  Ranta-‐
asukkaalle	  itsekkäästi	  ajatellen	  tuulivoimalapuisto	  ei	  tuo	  mitään	  hyvää.	  Tuulivoima	  on	  uusiutuva	  ja	  
saasteeton	  energialähde.	  Ilmaston	  lämpeneminen	  ja	  sen	  haitat	  on	  tiedostettu	  jo	  vuosia.	  	  Me	  saamme	  
jatkuvasti	  tietoa	  siitä,	  miten	  ilmastonmuutos	  vaikuttaa	  ihmisiin	  ja	  luontoon	  maapallolla.	  Tämän	  johdosta	  
meidän	  kaikkien	  pitäisi	  suosia	  uusiutuvia	  energialähteitä	  ja	  toimia	  ilmaston	  lämpenemisen	  estämiseksi.	  	  
Suurin	  osa	  maailman	  valtioista	  on	  ratifioinut	  Kioton	  pöytäkirjan,	  jonka	  tavoitteena	  on	  kasvihuonepäästöjen	  
rajoittaminen.	  Tämä	  vaikea	  ongelma	  ei	  ratkea,	  elleivät	  kaikki	  kansat	  ja	  kansalaiset	  omalta	  osaltaan	  toimi	  
ilmaston	  lämpenemisen	  estämiseksi.	  	  Tulevaisuudessa	  on	  välttämätöntä	  luopua	  totunnaisista	  tuhlailevista	  
elintavoista.	  Se	  vaatii	  meitä	  kehittämään	  uusia	  puhtaampia	  ja	  uusiutuvia	  energian	  tuottotapoja.	  

Sähköpostitietona	  tulleesta	  viestissä	  on	  kerrottu,	  että	  Frankbölen	  kartanon	  maille	  on	  suunnitteilla	  
maatilamatkailua	  painopisteenä	  mökkivuokraustoiminta.	  Olen	  ranta-‐asukkaana	  hankkeesta	  todella	  
huolissani.	  Me	  olemme	  ostaneet	  rantapaikan	  alueelta,	  jossa	  maisemat	  ovat	  upeita	  ja	  ympäristö	  on	  
rauhallinen	  ja	  hiljainen.	  Tämän	  hiljaisuuden	  keskellä	  voimme	  nauttia	  lintujen	  ja	  etenkin	  kuikkien	  äänistä.	  
Mikäli	  Frankböleträsketin	  ympärillä	  oleva	  huomattava	  potentiaali	  loma-‐asutuksen	  laajentamiselle	  toteutuu,	  
menetämme	  sen	  rauhan,	  hiljaisuuden	  ja	  kauniit	  maisemat,	  joita	  me	  ranta-‐asukkaat	  arvostamme	  ja	  joiden	  
takia	  olemme	  vapaa-‐ajan	  paikkamme	  valinneet.	  	  Kokemukset	  muualta	  osoittavat,	  että	  maatilamatkailu	  ja	  
siihen	  liittyvä	  mökkivuokraustoiminta	  on	  tuhonnut	  rauhan	  järveltä,	  lisännyt	  levottomuuksia	  ja	  vaikuttanut	  
huonontavasti	  järven	  veden	  laatuun.	  Pelättävissä	  on,	  että	  moottoriveneliikenne	  järvellä	  huomattavasti	  
lisääntyy.	  Ympäristövastuu	  on	  tunnetusti	  huonompi	  lomavierailijoilla	  kuin	  pysyvillä	  loma-‐asukkailla.	  Hanke	  
on	  täysin	  vastoin	  meidän	  tavoitteitamme	  parantaa	  veden	  laatua	  järvessämme.	  

Olen	  erittäin	  tyytyväinen,	  em.	  asiat	  ovat	  herättäneet	  kiinnostusta,	  tunteita	  ja	  kritiikkiä.	  Jäsenpalaute	  on	  
suojeluyhdistyksen	  hallitukselle	  toivottavaa,	  jotta	  voimme	  toimia	  jäsentemme	  etujen	  mukaisesti.	  

Sen	  sijaan	  pidän	  tyylittömänä	  ja	  ala-‐arvoisena	  kahden	  yhdistykseen	  kuulumattoman	  ranta-‐asukkaan	  tapaa	  
käyttää	  omissa	  viesteissänsä	  sähköpostiosoitteitamme	  poistamalla	  niistä	  puheenjohtajan	  ja	  hallituksen	  
jäsenen	  nimet.	  Luulen	  ymmärtäväni	  heidän	  mielipiteensä	  ja	  tavoitteensa.	  	  Yhdistystoiminnan	  menestyksen	  
avain	  on	  kuitenkin	  avoin	  ja	  rehellinen	  tiedottaminen	  kaikille	  jäsenille.	  Suojeluyhdistystä	  koskevissa	  asioissa	  
pidän	  tärkeänä	  sitä,	  että	  tiedottaminen	  ulottuu	  jäsenyydestä	  riippumatta	  kaikille	  ranta-‐asukkaille.	  	  

Esitän	  toivomuksen,	  että	  suojeluyhdistyksen	  puheenjohtajaa	  ja	  hallitusta	  käsittelevät	  viestit	  tulevat	  myös	  
kyseisille	  henkilöille.	  Viesteissä	  olleeseen	  virheeseen	  teen	  jo	  aikaisemmin	  mainitsemani	  korjauksen.	  
Suojeluyhdistyksen	  puheenjohtaja	  ja	  hallitus	  eivät	  ole	  tehneet	  lausuntoa	  tuulivoimalapuiston	  YVA-‐
ohjelmasta.	  	  Puheenjohtaja	  on	  vain	  jakanut	  informaatiota,	  miten	  jäsenet	  voivat	  tuulivoimala-‐asiaan	  
vaikuttaa.	  	  

Hämmästyksen	  aiheeksi	  on	  noussut	  puheenjohtaja	  Pekka	  Perttulan	  sidonnaisuus	  YVA-‐selvityksen	  tekijään.	  
Totta	  on,	  että	  71-‐vuotiaana	  olen	  edelleenkin	  Rambollen	  palveluksessa	  tie-‐	  ja	  liikennealan	  erikoistehtävissä	  
alle	  10	  %:n	  teholla.	  Rambollilla	  on	  kansainvälisenä	  yrityksenä	  yli	  10	  000	  työntekijää,	  joista	  Suomessa	  noin	  
1	  300	  eri	  puolilla	  maata.	  Tuulivoimalapuiston	  YVA-‐selvitystä	  tehdään	  saamani	  tiedon	  mukaan	  Hollolan	  
toimistossa.	  Olisi	  kohtuutonta	  vaatia,	  että	  seuraisin	  suuren	  konsulttitoimiston	  tilauslistoja	  kaiket	  päivät.	  

Yhdistyksen	  perustamiskokouksessa	  2009	  minut	  valittiin	  puheenjohtajaksi	  hyvin	  pitkälti	  ammatillisen	  
osaamiseni	  perusteilla,	  en	  ollut	  asettunut	  edes	  ehdokkaaksi.	  Tuulivoimalahankkeen	  päätöksentekoon	  en	  
ole	  hallituksen	  nimissä	  osallistunut,	  sillä	  tuulivoimalahankkeessa	  hallitus	  ei	  ole	  tehnyt	  päätöksiä.	  



Siinä	  vaiheessa,	  kun	  yhdistyksen	  hallitus	  ja	  yhdistyskokous	  tekee	  päätöksiä,	  olen	  valmis	  jääväämään	  itseni.	  
Ranta-‐asukkaana	  ja	  suojeluyhdistyksen	  puheenjohtajana	  teen	  kaikkeni	  ja	  katson	  olevani	  siihen	  oikeutettu,	  
että	  järviympäristömme	  säilyy	  rauhallisena,	  maisemallisesti	  kauniina	  ja	  luonnon	  oloiltaan	  viihtyisinä.	  
Näiden	  mielipiteiden	  ilmaukseen	  minulla	  on	  oikeus.	  

Jotta	  tervehdykseni	  saavuttaisi	  mahdollisimman	  monen	  ranta-‐asukkaan,	  olen	  tallentanut	  sen	  
kotisivullemme	  	  

http://www.puontpyolinjarvi-‐frankboletrasket.info/Suojeluyhdistys	  	  

Lähetän	  tämän	  myös	  kaikille	  niille	  ranta-‐asukkaille,	  joiden	  sähköpostiosoite	  minulla	  on.	  	  

Ystävällisin	  terveisin	  Pekka	  Perttula	  


