Puheenjohtajan +edote kesää odotellessa 4.6.2017

Hyvät ystävät ja ranta-asukkaat
Vähäluminen talvi on takanapäin ja koleahko kevät antaa toiveita lämpimästä kesästä. Tästä huolima6a
järvellämme on kesää varten kaikki hyvät viihtymiseen lii6yvät asiat; puhdas vesi, metsäiset kauniit rannat
ja rauhallinen ympäristö.
Merki6äviä asioita ei järviympäristössämme ole tapahtunut, hyvä näin, voimme olla nyky>lanteeseen varsin
tyytyväisiä.
Ihme6elen vieläkin Turun ja Uudenmaan ELY-keskusten päätöstä sallia kaiken kokoisten moo6oriveneiden ja
vesiskoo6ereiden eli kovaäänisten ja lujaa kulkevien käytön järvellämme. Valituksistamme huolima6a Turun
ja Helsingin hallinto-oikeudet eivät hylänneet päätöstä. Valituksemme tukena olivat yhdistyksemme
yksimielinen päätös sekä molempien kaupunkimme Salon ja Raaseporin sekä Varsinais-Suomen ELYkeskuksen liikennevirasto rajoitusta puoltavat lausunnot. Ihmetystä herä6ää erityises> se, e6ä ELYkeskusten elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirastoissa nimenomaan ympäristövirasto vastus> esitystämme.
Olihan esityksemme ennen kaikkea ympäristöä suojaava toimenpide.
Valituksemme hallinto-oikeuksille koros> meidän keskeisiä tavoi6eitamme:
•

Järven ympäristö- ja virkistysarvojen säily6äminen

•

Olla tasapuolinen ja tulevaisuu6a ohjaava järvellä liikkuville

•

Selkey6ää rajoituksen valvontaa siten, e6ä valvontaan ei tarvita viranomaisten nopeusvalvontaa.
Valvonta ei tarkoita naapurivalvontaa. Rajoituksella ohjataan moo6oriliikennekaluston hankintaa.

•

Sallia elinkeinon harjoi6amiseen tarvi6avan moo6oriveneliikenteen järvellä

Näin huonos> pää6yi yhdistyksemme yli kolme vuo6a kestänyt prosessi. Toivon, e6ä suusanallisten
sopimusten turvin saavutamme nämä hylätyt tavoi6eemme. Näin asia on hoide6u monilla järvillä.
Tein perinteisen kyselykierroksen avoinna ja meneillä oleviin asioihin. Tässä kyselyn tulos.
Tuulivoimalahanke
Tuulivoimalahanke on jo vuosia vireillä ollut projek>. Sitä on käsitelty useissa eri kaavoitusvaiheissa.

TuuliWa>lta saadun >edon mukaan kaavaprosessi on käyty loppuun. Kaikki kaavasta tehdyt muistutukset on
käsitelty ja kaava on hyväksy6y ja lainvoimainen.
Tuulivoimala sai rakennusluvan tämän vuoden toukokuussa. Tavoi6eena on 5 – 6 tuulivoimalan
rakentaminen. Rakentamisen aikataulua on vaikea arvioida. sillä olete6avaa on, e6ä lupaprosessissa
joudutaan käsi6elemään mahdolliset valitukset.
Kun TuuliWa>n rakennuslupa on laillinen, tämän jälkeen yh>ö tekee päätöksen rakentamisesta. Päätökseen
vaiku6avat maailmanlaajuises> ympäristökysymykset, energian hinta ja vaihtoehtoiset uusiutuvan energian
ratkaisut. Näsen kartanon tuulivoimalan rakentamispäätös tulee perustumaan investoinnin suuruuteen,
energia avustuksiin ja yh>ön valtakunnalliseen toteutusohjelmaan.
Frankbölen kartanon kaavoitus
Raaseporin kaupungin ilmoituksen mukaan Frankbölen kartanon kaavahanke ei ole edennyt. Viimeisin ja jo
>edossa oleva dokumenU on Franbölen ranta-asemakaavan ”Osallistumis- ja arvioin>suunnitelma”
vuodelta 2010. Suunnitelman mukaan osallisilla on oikeus o6aa osaa kaavan valmisteluun, arvioida
vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteitä. Osallisia ovat yleishyödylliset yhdistykset ja järjestöt. Tätä
yhteistyötä ei toistaiseksi ole ollut. Frankbölen kartanon ainoa ak>viteeU yhdistyksen asioissa on ollut
yhdistyksen tavoi6eleman moo6oriveneliikenteen rajoi6amisen vastustus. Kaupungilta saadun >edon
mukaan kartanon omistajalla on ajatuksia 1-2 ton>n rakentamisesta ehkä kauemmaksi rantaviivasta.
Toteutuessaan hanke edelly6ää rakennuslupaa ja naapurien kuulemista. Toivo6avas> tässä vaiheessa
>edonkulku, jota olemme toivoneet, paranee.
Raaseporin kaupunki
Haasta6elukierros Raaseporin kaupungin henkilöiden kanssa tuoU laihan ja odotetun tuloksen. Raaseporin
kaupungilla ei ole rahastoa, josta voisimme hakea avustusta järvemme ympäristöselvityksiin.
Salon kaupunki
Salon kaupungin ympäristöohjelmassa vuodelle 2017 on 5000 €:n avustusmääräraha yhdistyksille. Avustus
on tarkoite6u mm. hoitokalastukseen ja ruovikonpoistoon. Tämän vuoden avustusasia on jo pääte6y. Nyt
voimme suunnitella meille sopivaa ympäristöhanke6a vuodelle 2018.
Ahventen elohopeapitoisuuden seuranta
Joulutervehdyksessä 2016 kerroin, e6ä meillä on mahdollisuus saada >etoa ahventen
elohopeapitoisuudesta. Ahventen elohopeapitoisuus on tärkeä tekijä vesien >lan seurannassa. ELY-keskus
tutkii kalat, me kalastamme. O>mme tutkimuksen mielihyvin vastaan. Tehtävämme on hankkia
tutkimukseen 10 ahventa pituudeltaan 14,5- 20,5 cm. Kalat toimitetaan ELY-keskukseen pakaste6uina.
Käytännön järjestelyjä varten pyydän vapaaehtoisia. Kalat voi toimi6aa minulle. Hoidan niiden kuljetuksen
ELY-keskukseen.
Jäsenrekisteri ja jäsenmaksu
Jäsenrekisterimme ei ole ajan tasalla. Tämä on valite6avaa ja vaikeu6aa >edon kulkua jäsenillemme.
Päivityksen tekeminen osoi6autui minulle vaikeaksi. Saadaksemme >lanteeseen parannusta, pyydän Teiltä
vies>n saaneita apua. Kääntykää tonUnaapurien puoleen täydentääksemme osoite>edostoa. Samalla
voi6e houkutella jäseniksi niitä ranta-asukkaita, jotka eivät ole vielä lii6yneet jäseniksi.
Vuosikokouksessa keskustelimme jäsenmaksusta. Totesimme, e6ä jäsenmaksu on saa6anut unohtua, koska
sitä ei vuosi6ain erikseen laskuteta. Toivon, e6ä me jokainen tarkistamme asian ja hoidamme
jäsenmaksuasian kuntoon. Jäsenmaksu on 20 €/vuosi ja se maksetaan >lille:

FI91 40550010 5297 21

Vies>ken6ään merkitään maksajan nimi.

Toivotan kaikille hyvää ja rentouHavaa kesää
Pekka PerHula
p. 0400 507 433
pekka.perHula@elisanet.ﬁ

