Toimintakertomus 2015
Krogarsin vesiensuojeluyhdistyksen ry’n vuosikokous pidettiin vuonna 2015 erityisen
juhlallisissa tunnelmissa 13.6 Sjömansrossa Lappohjassa. Kokouksen yhteydessä
pidettiin juhlatilaisuus Viskon päästöjen loppumisen(lokakuussa 2014)kunniaksi.
Vuosikokous päätti kiittää sekä Oy Visko Teepak Oy’ta että Hangon kaupunkia
”Societas Krogarsis et Sandöfjärden Gratias” (suom. Krogarsin
Vesiensuojeluyhdistys ja Santalanlahti kiittää) kunniakirjoilla saavutuksesta.
Kunniakirjojen perustelut olivat seuraavat.
Krogarsin vesiensuojeluyhdistys haluaa esittää kiitoksensa Oy Visko Teepak Ab:n
pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta ympäristötyöstä joka on vuonna 2014 johtanut
Santalanlahden päästöjen loppumiseen. Visko on tekojensa kautta näyttänyt toteen
ettei luonnonsuojelu tarvitse olla teollisuudelle tärkeää pelkästään juhlapuheissa ja
markkinointitarkoituksella vaan että teollisuuden on mahdollista todellisten
investointien kautta kantaa vastuuta sekä lähiympäristöstään että tulevaisuudesta.
Krogarsin vesiensuojeluyhdistys r.y. haluaa esittää kiitoksensa Hangon kaupungille
ja sen tekniselle laitokselle siitä pitkästä ja vaikeasta prosessista joka on
mahdollistanut Oy Visko Teepak Ab:n jätevesien siirtämistä Suursuon
jätevesipuhdistuslaitokseen tuloksena että Santalanlahden rasitus on loppunut
kokonaan vuonna 2014.
Hangon kaupunki on näyttänyt että yhteiskunta voi samaan aikaan tukea
teollisuuttaan sekä ottaa konkreettisen vastuun tämän aiheuttamasta
luonnonrasituksesta.
Kunniakirjat vastaanottivat Visko Teepak Oy’n ympäristöjohtaja Tuomo Mäkilä ja
Hangon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Kavander.
Tämän lisäksi vuosikokous päätti valita Risto Rodon, Peter Boldtin sekä Magnus
Buchertin yhdistyksemme kunniajäseniksi kiitokseksi pitkästä ja ansiokkaasta
työstään yhdistyksemme puolesta, sekä hallituksen jäseninä että yhdistyksen
puheenjohtajina. Vuosikokous päätti myös luovuttaa Rotolle, Boldtille, Buchertille
sekä Ralf Paulille (joka jo entuudestaan on yhdistyksemme kunniajäsen) yhdistyksen
kunniakirja ”Viro probo”. Kunniakirjat olivat nro. 6, 7, 8 ja 9 yhdistyksen historiassa.
Kunniakirjat luovutettiin vuosikokouksen jälkeisessä juhlatilaisuudessa. Jäseniä oli
kiitettävästi paikalla nostamassa tunnelmaa ja yhdistys tarjosi juhlaväelle ruokaa ja
juomaa.
Vuosikokouksessa päätettiin myös sääntöjen määrämistä asioista.
Kokous valitsi yksimielisesti Max Forsmanin yhdistyksen puheenjohtajaksi ja niin
ikään yksimielisesti seuraavat hallituksen jäsenet, joiden tehtävät hallituksessa
määriteltiin tarkemmin hallituksen järjestäytymiskokouksessa 21.7.
Mikael Rehula, varapuheenjohtaja
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Jonna Brander, sihteeri
Heidi Roto, varainhoitaja
Pipsa Standerholm
Inka Reijonen
Mikael Lindqvist
Yhdistyksen hallitus koostuu näin edelleen sekä paikkakunnalla asuvista että
kesäasukkaista.
Vuosikokouksessa päätettiin sääntömuutoksesta joka mahdollistaa
vuosikokouskutsujen lähettämistä sähköpostitse. Viimeinen kaikille postilla
lähetettävä kutsu lähetetään vuonna 2016.
Talouskohtainen jäsenmaksu nostettiin 15 euroon.
Muuten toimintavuosi on ollut hyvin kaksijakoinen.
Yhdistyksen valitus Forcitin uudesta ympäristöluvasta kumottiin Korkeimmassa
hallinto-oikeudessa. Tämä tarkoittaa että Forcitilla nyt poikkeusoloissa on
mahdollisuus päästää tuplasti enemmän laimennettua rikkihappoa toiminta-alueemme
vesistöön. Poikkeusolojen perustelut ovat ympäristöluvassa hyvin väljät. Forcit
toimittaa nykyään ensisijaisesti rikkihapponsa toiselle teollisuudelle. Katsomme että
jo muuttunut taloudellinen tilanne käytännössä voi johtaa ympäristöluvan
edellyttämiin poikkeusoloihin. Päätös on nykypäivänä todella ongelmallinen ja
huomionarvoinen. Lain edellyttämä parhaan käytössä olevan teknologian käyttämistä
ei näin vaadita ollenkaan ympäristölupien poikkeusoloissa.
Yhdistyksen pitkään vastustama laajamittainen ruoppaus Santalanlahdessa suoritettiin
ainakin 550 m3 lupaehtoja suurempana. Ruoppaaja on hakenut luvattomalle
ruoppaukselle syksyllä 2015 vesilainmukaista lupaa. Yhdistys vastustaa luvan
myöntämistä ja katsoo että lupaehtojen tahallinen rikkominen ei viranomainen
ensisijaisesti voi käsitellä lupa-asiana vaan ympäristörikoksena. Yhdistys on jättänyt
muistutuksen asiasta Etelä Suomen aluehallintovirastolle ja seuraa tilannetta.
Hyviäkin uutisia on. Yhdistyksen vastustamat pienvenesatamat ja venevalkamat
poistettiin nyt hyväksytyssä uudessa ranta-asemakaavasta jo suunnitteluvaiheessa.
Näin vältyttiin mahdollisesta vuosien valitusprosessista ja kaavoitus ei tuo täysin
tarpeetonta rasitusta häiriintyneelle ja toivottavasti tulevaisuudessa elpyvälle
vesistölle. Ely-keskus on muistutuksessaan ranta-asemakaavasta tukenut
yhdistyksemme monivuotisia mielipiteitä Santalanlahden tilasta. Toivottavasti
viranomaisten linja jatkuu samana myös tulevaisuudessa.
Viskon ympäristörevisioryhmän kokouksessa 29.4 uutiset olivat myös hyvin
kannustavat. Viskon jätevesien siirtäminen Hangon kaupungin Suursuon
jätevesipuhdistamoon on sujunut ongelmitta ja osapuolet ovat tyytyväisiä. Visko pitää
jätevesien varastokapasiteettiä häiriötilanteiden varalta riittävänä. Santalanlahden
rasitus on loppunut. Ympäristörevisioryhmän kokouksessa oli Viskon tehtaanjohtajan
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Joachim Lundin ja Viskon ympäristöjohtajan Tuomo Mäkilän lisäksi läsnä myös
Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellisen aseman johtaja Marko
Reinikainen. Krogarsin vesiensuojeluyhdistyksen aloitteesta keskusteltiin alustavasti
vesistöjen tulevaisuuden tutkimuksista Viskon rahoituksen loputtua. Mielestämme
olisi erittäin tärkeätä jatkaa tutkimukset myös tulevaisuudessa. Onhan alueelta pitkältä
ajalta tutkimustietoa ja mielestämme olisi johdonmukaista seurata miten ja jos alue
elpyy pitkän teollisen rasituksen jälkeen.
Hallitus on vuonna 2015 kokoontunut kolme kertaa ja tulee pitämään kaksi kokousta
2016 ennen vuosikokousta.
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