Puontpyölinjärvi-‐Frankböleträsket	
  suojeluyhdistys	
  ry	
  
Puheenjohtajan	
  kevättervehdys	
  
Vietin	
  5.5.2012	
  kauniin	
  aurinkoisen	
  päivän	
  Puontpyölinjärvellä.	
  Hankikanto	
  teki	
  hiihtämisestä	
  helppoa,	
  
reitin	
  sai	
  vapaasti	
  valita.	
  Parin	
  kolmen	
  tunnin	
  aikana	
  ehdin	
  kiertää	
  järven	
  ympäri	
  ja	
  nauttia	
  puhtaasta	
  
valkoisesta	
  lumesta	
  ja	
  auringosta.	
  Järvemme	
  on	
  todella	
  komea	
  monine	
  saarineen	
  ja	
  kapeine	
  lahtineen.	
  
Luonnon	
  rauha	
  oli	
  täydellinen,	
  ruuhkaa	
  ei	
  ollut	
  järvellä	
  eikä	
  rannoilla.	
  
Samana	
  päivänä	
  olin	
  Perniön	
  kunnantalolla	
  kuulemassa	
  Näsen	
  tuulivoimapuiston	
  ja	
  kaavan	
  esittelyä	
  ja	
  siitä	
  
virinnyttä	
  keskustelua.	
  	
  
Keskustelu	
  tuulivoimapuistosta	
  ja	
  kaavasta	
  oli	
  vilkasta.	
  Eniten	
  oltiin	
  huolissaan	
  lintujen,	
  sekä	
  paikallisten	
  
että	
  muuttolintujen,	
  elinmahdollisuuksista	
  ja	
  sopeutumisesta	
  tuulimylly-‐ympäristöön.	
  Tuulivoimaloiden	
  
sijainti	
  liian	
  lähellä	
  järveä	
  tai	
  merkittävissä	
  luontopaikoissa	
  sekä	
  voimalan	
  äänet	
  saivat	
  ymmärrettävää	
  
arvostelua.	
  Osa	
  kritiikistä	
  johtui	
  osittain	
  siitä,	
  että	
  YVA-‐selostukseen	
  ei	
  oltu	
  vielä	
  riittävästi	
  tutustuttu.	
  	
  
Tuulivoimapuisto	
  sanaa	
  kritisoitiin.	
  Puiston	
  sijasta	
  haluttiin	
  käyttää	
  sanaa	
  teollisuusalue	
  ja	
  verrattiin	
  aluetta	
  
jopa	
  Espoon	
  teollisuusalueisiin.	
  Rinnastus	
  tuntui	
  oudolta.	
  Espoossa	
  teollisuusalueilla	
  ei	
  voi	
  marjastaa,	
  
sienestää,	
  kalastaa	
  ja	
  samoilla	
  luonnossa.	
  Monet	
  teollisuusalueet	
  ovat	
  jopa	
  aidattuja.	
  Näsen	
  
tuulivoimapuistoa	
  ei	
  aidata	
  ja	
  siellä	
  säilyvät	
  joka	
  miehen	
  oikeudet.	
  Mielestäni	
  sekä	
  puisto	
  että	
  
teollisuusalue	
  antavat	
  väärän	
  mielikuvan	
  tuulivoimaloiden	
  alueesta.	
  Oikea	
  nimitys	
  voisi	
  olla	
  energiantuotto	
  
alue.	
  
Tuulivoimapuiston	
  kaava	
  ja	
  YVA-‐selostus	
  ovat	
  nyt	
  lausuntokierroksella.	
  Meillä	
  kaikilla	
  on	
  mahdollisuus	
  
lausua	
  mielipiteemme	
  näistä	
  suunnitelmista.	
  Lausuntomme/mielipiteemme	
  voivat	
  vaikuttaa	
  Varsinais-‐
Suomen	
  ELY-‐keskuksen	
  antamaan	
  lausuntoon	
  tuulivoimapuistosta.	
  
Tuulivoimapuiston	
  selostus	
  löytyy	
  osoitteesta:	
  
www.ely-‐keskus.fi>ELYkeskukset>varsinais-‐suomen	
  	
  
Ympäristönsuojelu>	
  Ympäristövaikutusten	
  arviointi	
  YVA	
  ja	
  SOVA>Vireillä	
  olevat	
  YVA-‐hankkeet	
  
Vaihoehtoisesti	
  Googlesta:	
  Näsen	
  tuulivoimapuisto>Vireillä	
  olevat	
  YVA-‐hankkeet	
  
Lausunto/mielipide	
  tuulivoimapuistosta	
  on	
  tehtävä	
  31.3.2012	
  mennessä	
  
Tuulivoimapuiston	
  kaava	
  löytyy	
  osoitteesta:	
  
www.Salo.fi	
  	
  >Asuminen,	
  kaavoitus	
  ja	
  rakentaminen	
  >	
  Vireillä	
  olevat	
  kaavat>Näsenkartanon	
  tuulipuisto’	
  
Lausunto/mielipide	
  kaavasta	
  on	
  tehtävä	
  16.3.2012	
  mennessä	
  
Vuosikokouksessamme	
  elokuussa	
  2011	
  käsittelimme	
  tuulivoimalapuiston	
  asioita.	
  Totesimme,	
  että	
  
mielipiteet	
  asiasta	
  ovat	
  puolesta	
  ja	
  vastaan.	
  Tällöin	
  emme	
  pitäneet	
  tarkoituksenmukaisena	
  antaa	
  lausuntoa	
  
tilanteessa,	
  jossa	
  suojeluyhdistys	
  ei	
  ole	
  yksimielinen.	
  Jäsenkirjeessäni	
  6.10.2011	
  pyysin	
  mielipiteitä	
  
tuulivoimapuistosta.	
  Sain	
  10	
  vastausta,	
  joissa	
  tuulivoimalaa	
  vastusti	
  1	
  jäsen	
  ja	
  kannatti	
  9	
  jäsentä.	
  
Kannattajien	
  mielipiteen	
  peruste	
  oli	
  TuuliWatin	
  lupaus	
  vastata	
  järvemme	
  hapetuksesta	
  tuulivoimaloiden	
  
koko	
  elinkaaren	
  ajan.	
  Hapetuksella	
  pystymme	
  kaikkia	
  muita	
  keinoja	
  paremmin	
  estämään	
  järven	
  

syvänteiden	
  happikadon	
  ja	
  siitä	
  aiheutuvat	
  lisääntyvät	
  leväkukinnat	
  ja	
  särkikalojen	
  lisääntymisen.	
  Toinen	
  
perustelu	
  oli	
  se,	
  että	
  vastustuksesta	
  huolimatta	
  tuulivoimapuisto	
  valitusten	
  jälkeen	
  kuitenkin	
  toteutuu.	
  
Mikäli	
  suojeluyhdistyksen	
  jäsenet	
  valituksilla	
  estävät	
  tai	
  viivästyttävät	
  tuulivoimapuiston	
  toteuttamista,	
  
sopimus	
  ei	
  sido	
  TuuliWattia	
  järven	
  hapetuksen	
  rahoittamisesta.	
  	
  
Liitetiedostossa	
  on	
  sopimus	
  järven	
  hapetuksesta.	
  TuuliWatti	
  Oy	
  on	
  jo	
  suullisesti	
  hyväksynyt	
  sopimuksen.	
  
Mielestäni	
  sopimus	
  on	
  meille	
  hyvä	
  ja	
  toivon,	
  että	
  pidämme	
  sen	
  suojeluyhdistyksen	
  ja	
  TuuliWatin	
  välisenä	
  
asiana.	
  	
  
Mikäli	
  me	
  saamme	
  sopimuksen	
  järven	
  hapetuksesta,	
  en	
  henkilökohtaisesti	
  vastusta	
  tuulivoimapuistoa.	
  
Lausunnossani	
  tulen	
  esittämään:	
  
•
•

tuulivoimalan	
  5	
  pois	
  jättämistä	
  tai	
  siirtämistä	
  kauemmaksi	
  järvestä	
  
voimalamastojen	
  toteuttamista	
  lieriörakenteena	
  	
  

Perustelen	
  päätöstäni	
  ensisijaisesti	
  sillä,	
  että	
  järvemme	
  säilyisi	
  puhtaana	
  ja	
  viihtyisänä	
  meille	
  ja	
  tuleville	
  
sukupolville.	
  Minulle	
  ranta-‐asukkaana	
  järvemme	
  veden	
  laatua	
  parantavat	
  toimenpiteet	
  ovat	
  niin	
  tärkeitä	
  
asioita,	
  että	
  hyväksyn	
  tuulivoimapuiston	
  toteutuksen	
  huolimatta	
  siitä,	
  että	
  tuulivoimalat	
  korkealle	
  yli	
  
metsärajan	
  kohoavina	
  eivät	
  esteettisesti	
  minua	
  miellytä.	
  
Sinileväongelmien	
  johdostahan	
  suojeluyhdistys	
  elokuussa	
  2009	
  vuotta	
  perustettiin.	
  	
  
Sopimuksessa	
  TuuliWatti	
  sitoutuu	
  kustantamaan	
  järven	
  hapetuslaitteiden	
  investoinnit	
  ja	
  
käyttökustannukset,	
  jotka	
  ovat	
  noin	
  31	
  500	
  €/a.	
  Olemmeko	
  me	
  jäsenet	
  valmiit	
  maksamaan	
  yli	
  1000	
  €	
  
vuodessa	
  järven	
  hapetuksesta?	
  Hapetuksen	
  välttämätöntä	
  tarvetta	
  voisimme	
  ehkä	
  siirtää	
  joillakin	
  vuosilla	
  
tai	
  antaa	
  järvemme	
  tilan	
  vain	
  huonontua.	
  Suurella	
  todennäköisyydellä	
  hapeton	
  vesitilavuus	
  tulee	
  edelleen	
  
lisääntymään.	
  Mitä	
  huonommaksi	
  järven	
  tila	
  muuttuu,	
  sitä	
  vaikeampia	
  ja	
  vaativia	
  ovat	
  elvytystoimenpiteet.	
  
	
  Uudenmaan	
  ELY-‐keskus	
  on	
  tukenut	
  toimintaamme	
  kiitettävästi.	
  Syksyllä	
  meillä	
  oli	
  yhteistyöhankkeena	
  
koekalastus.	
  27.2.2012	
  minulle	
  tarjoutui	
  mahdollisuus	
  tavata	
  ELY-‐keskuksen	
  asiantuntijoita	
  ja	
  keskustella	
  
järveemme	
  liittyvistä	
  asioista.	
  Liitetiedostossa	
  on	
  rautaisannos	
  järvestämme.	
  Nykytilanne	
  järvessä	
  on	
  vielä	
  
kohtuullinen	
  (keskirehevä-‐rehevä).	
  Yli	
  5	
  metrin	
  syvänteiden	
  vesitilavuus	
  on	
  noin	
  23	
  %	
  koko	
  järven	
  
vesimäärästä.	
  	
  Syvänteiden	
  alhaiset	
  happipitoisuudet	
  ja	
  korkeat	
  kokonaisfosforipitoisuudet	
  antavat	
  viestin	
  
siitä,	
  että	
  toimenpiteet	
  järvemme	
  tehokkaaseen	
  suojeluun	
  ovat	
  perusteltuja.	
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