
Puontpyölinjärvi-‐Frankböleträsket	  suojeluyhdistys	  

Puheenjohtajan	  joulutervehdys	  

	  

	  

Hyvät	  ystävät	  

Vuosi	  2010	  alkaa	  olla	  lopuillaan.	  Takana	  on	  todella	  hieno	  ja	  lämmin	  kesä.	  Se	  tarjosi	  meille	  rentouttavaa	  
ranta-‐	  ja	  ulkoilmaelämää	  järvellämme.	  Vesi	  oli	  lämmintä	  ja	  laadultaankin	  kohtuullista.	  

Syksy	  sateineen	  antoi	  uutta	  eloa	  kasveille	  kuivan	  kesän	  jälkeen.	  Sieniä	  etenkin	  suppilovahveroita	  mutta	  
myös	  kantarelleja,	  rouskuja	  ja	  tatteja	  löytyi	  sienikoppaan	  jopa	  pakastettavaksi.	  

Nyt	  järvemme	  on	  jäässä	  ja	  voin	  vain	  kuvitella	  kauniita	  ja	  lumisia	  maisemia	  järvemme	  rannoilla.	  

Näillä	  positiivisilla	  ajatuksilla	  olen	  päättämässä	  tätä	  vuotta	  ja	  odottelen	  jo	  tulevaa	  kevättä	  ja	  kesää.	  

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

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

Lähetän	  tämän	  myös	  kaikille	  niille	  jäsenille,	  joiden	  sähköpostiosoite	  minulla	  on.	  	  

Vuosikokouksessamme	  27.8.2010	  teimme	  merkittävän	  ja	  tärkeän	  päätöksen	  järvemme	  suojelemiseksi.	  
Käynnistämme	  ensi	  vuonna	  ensimmäisen	  vaiheen	  prosessissa,	  jonka	  tavoitteena	  on	  vähentää	  roskakalojen	  
suurta	  määrää	  ja	  estää	  veden	  laadun	  huonontumista.	  Asiantuntija-‐	  ja	  kalustoapua	  saamme	  ELY-‐keskukselta	  
50%:n	  alennuksella.	  Salon	  kaupunki	  on	  jo	  luvannut	  avustaa	  hanketta	  1	  400	  eurolla.	  Raaseporin	  kaupungille	  
lähetetty	  avustuspyyntö	  2	  000	  euroa	  käsitellään	  vuoden	  2011	  alussa.	  	  Avustusten	  perusteissa	  olemme	  
luvanneet	  osallistua	  aktiivisesti	  kaikkeen	  tarvittavaan	  talkootyöhön..	  Kevättalvella	  teemme	  ELY-‐keskuksen	  



kanssa	  kalastuksesta	  aikataulun	  ja	  laskelman	  henkilöresurssien	  tarpeesta.	  Toivon	  runsasta	  osallistumista.	  
Tiedossa	  on	  ehkä	  meille	  kaikille	  ennätyskalasaalis.	  Liitän	  tähän	  tervehdykseen	  avustuskirjeen	  ja	  
kunnostussuunnitelman	  2011.	  

Vuosikokouksessa	  päätimme	  20	  euron	  jäsenmaksun	  lisäksi	  periä	  jäseniltä	  20	  euroa	  edellä	  mainitun	  
suojeluhankeen	  rahoittamiseksi.	  	  Mikäli	  Teillä	  ranta-‐asukkailla	  ei	  ole	  tiedossa	  yhdistyksemme	  
pankkiyhteyttä,	  niin	  se	  on	  Aktia	  405500-‐1529721.	  Kaikki	  rannan	  uudet	  jäsenet	  ovat	  tervetulleita	  
suojeluyhdistykseemme.	  Suojeluyhdistyksen	  hallituksessa	  tulkitsimme	  sääntöjämme	  siten,	  varsinaisen	  
jäsenen	  puoliso	  ja	  lapset	  voivat	  liittyä	  yhdistykseen	  henkilöjäseninä	  20	  euron	  vuosimaksulla.	  	  

Julkisuuteen	  on	  tullut	  tieto	  tuulivoimalapuiston	  rakentamisesta	  Näsen	  kartanon	  alueelle	  Perniöön.	  
Ympäristövaikutusten	  arviointiohjelma	  on	  esitelty	  17.11.2010	  Perniössä.	  Arviointiohjelma	  on	  nähtävillä	  
22.12.2010	  saakka	  Salon	  kaupungin	  Perniön	  palvelupisteessä,	  os.	  	  Lupajantie	  1.	  Lausunnot	  siitä	  pitää	  tehdä	  
22.12.2010	  mennessä.	  Tietoja	  hankkeesta	  löytyy	  osoitteista:	  	  

http://www.salo.fi	  >kaavoitus	  ja	  rakentaminen>ajankohtaiset	  kaavat>yleiskaavoitus>Näsen	  kartanon	  
tuulipuisto	  

Googlesta:	  TuuliWatti	  Oy	  Salo	  

Olen	  tutustunut	  saatavilla	  olevaan	  materiaaliin	  ja	  kertonut	  asiasta	  suojeluyhdistyksemme	  hallitukselle.	  
Saatujen	  vastausten	  perusteella	  ei	  jyrkkää	  vastustusta	  eikä	  kannatusta	  ole	  havaittavissa.	  Positiivista	  on	  
puhtaan	  ja	  uusiutuvan	  energian	  tuottaminen.	  Kysymyksiä	  herättää	  mahdollinen	  äänihaitta,	  lentäviin	  
eläimiin	  kohdistuvat	  vaaratekijät	  ja	  voimalatornien	  visuaaliset	  vaikutukset	  näkökentässä.	  YVA-‐arvionnissa	  
nämä	  asiat	  tullaan	  tarkemmin	  selvittämään.	  Olemme	  hallituksessa	  sitä	  mieltä,	  että	  järven	  suojeluyhdistys	  ei	  
tee	  lausuntoa	  asiasta.	  Sen	  sijaan	  jokaisella	  ranta-‐asukkaalla	  on	  oikeus	  lausua	  mielipiteensä	  asiasta.	  Minä	  
mielessäni	  mietin	  sitä,	  voisiko	  pari	  tuulivoimalatornia	  olla	  vähän	  kauempana	  järvestä.	  

Kiitän	  kaikkia	  jäseniämme	  aktiivisesta	  mukanaolosta	  yhteisen	  asiamme	  hyväksi	  ja	  toivotan	  Teille	  	  

Hyvää	  ja	  Rauhallista	  Joulua	  ja	  Onnellista	  Uutta	  Vuotta	  

Pekka	  Perttula	  

	  

ALOITE	  YHTEISTYÖSTÄ	  JA	  AVUSTUSPYYNTÖ	  PUONTPYÖLINJÄRVI-‐FRANKBÖLETRÄSKETIN	  SUOJELEMISEKSI	  

Yhteistyökumppanit	  

• Salon	  kaupunki	  
• Raaseporin	  kaupunki	  
• Uudenmaan	  ELY-‐keskus	  
• Puontpyölinjärvi-‐Frankböleträsket	  suojeluyhdistys	  ry	  

	  
Puontpyölinjärvi-‐Frankböleträsket	  sijaitsee	  noin	  25	  %:n	  osuudelta	  Salon	  ja	  noin	  75	  %:n	  osuudella	  
Raaseporin	  kaupunkien	  alueilla.	  	  

Järven	  pinta-‐ala	  on	  236	  ha.	  Saarien	  yhteispinta-‐ala	  on	  32,5	  ha.	  Järven	  keskisyvyys	  on	  4,5	  m	  ja	  syvin	  kohta	  
10,6	  m.	  	  



Järven	  valuma-‐alue	  on	  suhteellisen	  pieni,	  1770	  ha.	  Valuma-‐alue	  on	  pääosin	  kallioista	  metsämaata.	  Peltojen	  
pinta-‐ala	  on	  alle	  3	  %.	  Valuma-‐alueella	  ei	  ole	  tuotantolaitoksi	  ja	  vain	  yksi	  pysyvä	  maatila.	  Näin	  ollen	  
tehokkaimmat	  järven	  kunnostus-‐	  ja	  hoitotoimenpiteet	  kohdistuvat	  suoraan	  järveen.	  	  

Järven	  veden	  laatua	  on	  tutkittu	  vuodesta	  1992	  lähtien	  1-‐3	  vuoden	  välein.	  Vesianalyysien	  ja	  
ympäristökeskuksen	  lausuntojen	  perusteella	  pintaveden	  laatu	  on	  hyvä,	  keskiveden	  kohtalainen	  ja	  
alusveden	  huono	  johtuen	  mm.	  hapettomuudesta.	  Sinilevää	  järvellä	  on	  havaittu	  2000-‐luvulla	  lähes	  joka	  
vuosi.	  Tutkimusten	  perusteella	  järven	  tila	  voi	  lähivuosina	  jyrkästi	  huonontua,	  mikäli	  suojelutoimenpiteisiin	  
ei	  välittömästi	  ryhdytä.	  

Vuoden	  2009	  sinileväesiintymien	  ja	  särkikalojen	  runsastumisen	  johdosta	  ranta-‐asukkaat	  huolestuivat	  järven	  
tilan	  huonontumisesta	  ja	  päättivät	  perustaa	  Puontpyölinjärvi-‐Frankböleträsket	  suojeluyhdistys	  ry:n.	  
Järvemme	  suojelu	  koettiin	  niin	  tärkeäksi,	  että	  perustamiskokoukseen	  osallistui	  30	  järven	  rantakiinteistöjen	  
omistajaa	  edustaen	  sekä	  maatiloja	  että	  kesäasuntoja.	  	  

Vuosikokouksessa	  27.8.2010	  kuultiin	  asiantuntija	  Petri	  Savolan/ELY-‐keskus	  alustus	  järvemme	  tilasta	  ja	  
mahdollisista	  suojelutoimenpiteistä.	  Järven	  hapetus	  todettiin	  tehokkaimmaksi	  toimenpiteeksi.	  Sen	  
toteutukseen	  ei	  todettu	  olevan	  toistaiseksi	  taloudellisia	  resursseja.	  Roskakalojen	  vähentäminen	  todettiin	  
hyväksi	  vaihtoehdoksi,	  koska	  järven	  särkikalakanta	  on	  varsin	  runsas.	  Ensisijaisesti	  kysymykseen	  tulevat	  rysä-‐	  
ja	  nuottakalastus.	  Ranta-‐asukkaat	  olivat	  valmiit	  osallistumaan	  roskakalastukseen	  talkootyönä.	  	  

Nuorella	  suojeluyhdistyksellä	  ei	  ole	  taloudellisia	  mahdollisuuksia	  roskakalojen	  tehokkaaseen	  kalastukseen.	  
Talkoo-‐	  ja	  osallistumishalukkuutta	  on	  riittävästi.	  Jäsenmaksu	  korotettiin	  20	  eurosta	  40	  euroon.	  Koska	  
suojeluhankkeemme	  on	  hyödyllinen	  sekä	  ranta-‐asukkaille	  että	  alueemme	  kaupungeille,	  käännymme	  Salon	  
ja	  Raaseporin	  kaupunkien	  sekä	  ELY-‐keskuksen	  puoleen	  saadaksemme	  taloudellista	  tukea	  Puontpyölinjärvi-‐
Frankböleträketin	  suojeluun.	  

Tarkoituksemme	  on	  vuonna	  2011	  aloittaa	  prosessin	  1.	  vaihe,	  roskakalojen	  vähentäminen.	  Toimenpide	  on	  
samalla	  koekalastus,	  jolla	  selvitetään	  kalaston	  määrää	  ja	  laatua	  jatkotoimenpiteitä	  varten.	  

	  Kirjeen	  liitteenä	  on	  kunnostussuunnitelma	  ja	  kustannusarvio.	  Kunnostussuunnitelma	  on	  toteutettavissa,	  
jos	  saamme	  Teiltä	  hyvät	  yhteistyökumppanimme	  4	  800	  €:n	  avustuksen.	  Oma	  taloudellinen	  panoksemme	  
talkootyön	  lisäksi	  on	  1	  260	  €.	  Liitteenä	  olevassa	  kustannusarviossa	  avustus	  voisi	  jakaantua	  seuraavasti:	  

	  

ELY-‐keskus	   	   	   	   	  1	  400	  €	  

Salon	  kaupunki	  (vesialueosuus	  25	  %)	   	   	  1	  400	  €	  

Raaseporin	  kaupunki	  (vesialueosuus	  75	  %)	   	   	  2	  000	  €	  

	  

Parhain	  yhteisterveisin	  

Puontpyölinjärvi-Frankböleträsket suojeluyhdistys ry 

 

Pekka Perttula, puh. joht.  Marjut Jousi, sihteeri 



 

Liitteenä: Kunnostussuunnitelma 2011 

______________________________________________________________________________________	  

Kunnostussuunnitelma vuodelle 2011    Liite 
      
Perustelut 
kunnostustoimenpiteisiin   Järven tilan jatkuva huonontuminen 
   Vuosittaiset sinileväesiintymät 
   Särkikalojen määrän jatkuva kasvu 
      
Aika   kevät 2011  
   syksy 2011  
      
Menetelmä   Nuotta-, rysäkalastus  
      
Tavoitteet   Tavoitteena hyväkuntoinen järvi 
   Parantaa  
     -järven ekologista tilaa 
     -virkistyskäyttömahdollisuuksia 
     -ympäristön viihtyisyyttä 
     -järven kalastuksen mahdollisuuksia 
     -luonnon- ja maiseman suojelua 
      
Lupa-asiat   Luvan tarpeet  
   Luvan hakeminen  
      
Asiatuntija-apu   ELY-keskus  
   Salon kaupunki  
   Raaseporin kaupunki  
   Ranta-asukkaat  
      
Toteutus      
Toteutusohjelma   Suojeluyhdistys  
Välineiden vuokraus   ELY-keskus  
Asiantuntijat   ELY-keskus  
Aputyö   Ranta-asukkaat  
Vesinäytteet ja tutkimukset   ELY-keskus, konsultti  
Kalojen kuljetus ja hävitys   Viranomaisten hyväksymällä tavalla 
      
Rahoitus   Salon kaupunki 1 400 € 
   Raaseporin kaupunki 2 000 € 
   ELY-keskus 1 400 € 
   Suojeluyhdistys 1 260 € 
   Yhteensä 6 060 € 
Kustannusarvio:      
      
Asiantuntija-apu 8 h 40 € 320 € ELY-

keskus/sis.tukiavustusta 
Vesinäytteet ja -tutkimukset 2 kpl 600 € 1 200 € ELY-keskus, konsultti 



Pyydykset ja kalastuksen 
ohjaus 

4 d 335 € 1 340 € ELY-keskus/valtion 
subventio 50% 

Avustava työ 120 h 8,50 € 1 020 € Talkootyö 

Saaliin kuljetus 4 kpl 400 € 1 600 € Yksityinen yritys 
Saaliin vastaanotto ja käsittely 4 kpl 400 € 1 600 € Yksityinen yritys 
Projektin raportointi 40 h 30 € 1 200 € Talkootyö 

Yhteensä       8 280 €   
Talkootyö    2 220 €   
Suojeluyhdistyksen rahoitus    1 260 €   
Ulkopuolisen rahoituksen tarve     4 800 €   
      
	  


