PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS 2011–2012
1. YLEISTÄ
Suojeluyhdistys perustettiin 21.8.2009, joten kysymyksessä oli yhdistyksen 3. toimintavuosi.
Toimintakertomus määrittelee toimintamme kesästä 2011 kesään 2012 asti. Yhdistyksen tavoitteet
ovat:
•
•
•
•
•

kaikkien ranta-asukkaiden saaminen yhdistyksen jäseniksi
tehokas vuorovaikutteinen tiedonkululle yhdistyksen sisällä
yhteistyön kehittämiseen sidosryhmien kanssa
järven veden laatua parantavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen
ranta-asukkaiden järveen kohdistuvien toimenpiteiden kartoittamiseen ja analysointiin.

2. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 22 henkeä.
3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.8.2011 Fylgia Hultassa. Läsnä oli 19 osanottajaa.
4. HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA JÄSENMAKSU
Hallitus
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Jäsenet

Pekka Perttula
Urban Silén
Marjut Jousi
Merja Viitala
Tuomo Hakala
Marja Laakso

Toimikausi
8/2011-8/2012 (erovuorossa)
8/2010-8/2012 /erovuorossa)
8/2011-8/2013
8/2010-8/2012 (erovuorossa)
8/2011-8/2013
8/2010-8/2012 (erovuorossa)

.
Hallitus on pitänyt kolme virallista kokousta. Lisäksi asioita on hoidettu sähköpostiyhteyksien
avulla.
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet
Erkki Pyrrö,
varalla Pentti Wallenius
Tellervo Pyrrö
varalla Harri Leinonen
Yhdistyksen jäsenmaksua oli 20 €/jäsen/vuosi. Vuosikokouksen 2011 päätöksen mukaisesti
jäseniltä on peritty ylimääräinen 20 € koenuottauksen rahoitukseen.
5. TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistys on oma kotisivu, johon on tallennettu yhdistyksen perustiedot ja ajankohtaiset asiat.
Asiantuntijana kotisivun ylläpidossa on ollut Tuomo Hakala.
Yhdistyksen kotisivun osoite: www.puontpyolinjarvi-frankboletrasket.info

Tavoitteeksi on asetettu aktiivisen ja vuorovaikutteisen yhteistoiminnan aikaan saaminen
yhdistyksen hallituksen ja asukkaiden välillä.
Ranta-asukkaiden välinen mielipiteiden vaihto tuulivoimapuistosta on ollut keskeisin ja kysymyksiä
herättävin aihe toimintavuoden aikana.
Perniön	
  kunnantalolla	
  oli	
  5.5.2012	
  tiedotustilaisuus,	
  jossa	
  esiteltiin	
  Näsen	
  tuulivoimapuiston	
  YVA-‐selostus	
  
(www.ely-‐keskus.fi>ELYkeskukset>varsinais-‐suomen) ja	
  tuulivoimapuiston	
  kaava	
  (www.Salo.fi	
  	
  >Asuminen,	
  
kaavoitus	
  ja	
  rakentaminen	
  >	
  Vireillä	
  olevat	
  kaavat>Näsen	
  kartanon	
  tuulipuisto’)	
  Tilaisuuteen	
  osallistui	
  
useita	
  yhdistyksemme	
  jäseniä.

Järvemme pohjoisrannalla on vireillä Frankbölen	
  ranta-‐asemakaavan	
  laadinta.	
  	
  Suunnitelman	
  laatiminen	
  
on	
  aloitettu	
  jo	
  vuoden	
  2010	
  puolella,	
  kuitenkaan	
  me	
  ranta-‐asukkaat	
  ja	
  suojeluyhdistys	
  emme	
  ole	
  saaneet	
  
kaavan	
  laatijalta	
  ja	
  alueen	
  omistajalta	
  mitään	
  informaatiota	
  hankkeesta.	
  Osallistumis-‐	
  ja	
  
arviointisuunnitelma	
  on	
  löydettävissä	
  Raaseporin	
  kaupungin	
  nettisivuilta	
  osoitteesta:	
  
Raasepori	
  Frankböleträsket.	
  Kaavan	
  numero	
  on	
  7687.	
  
Lausunto	
  Näsen	
  kartanon	
  tuulivoimapuistoton	
  ympäristönvaikutusten	
  arviointiselostuksesta	
  on	
  
valmistunut	
  19.6.2012.	
  Lausunto	
  löytyy	
  Varsinais-‐Suomen	
  ELY-‐keskuksen	
  nettisivuilta.

6. YHTEISTYÖ KUNTIEN SEKÄ YMPÄRISTÖ- JA
KALATALOUSVIRANOMAISEN KANSSA
Toimintavuonna	
  yhdistys	
  on	
  keskustellut	
  Salon	
  ja	
  Raaseporin	
  kaupunkien	
  ympäristötoimialan	
  henkilöiden	
  
kanssa	
  järvemme	
  suojeluun	
  liittyvistä	
  asioista	
  ja	
  toimittanut	
  heille	
  Puontpyölinjärven	
  koenuottauksen	
  
raportin.	
  Koenuottaukseen	
  saimme	
  avustusta	
  Salon	
  kaupungilta	
  1	
  400	
  €	
  ja	
  Raaseporin	
  kaupungilta	
  600	
  €.	
  

Uudenmaan ympäristökeskuksella on ollut merkittävä rooli järven suojelussa. Uudenmaan
ympäristökeskukselta olemme saaneet järven suojeluun liittyviä neuvoja ja tutkimustuloksia järven
vesitilanteesta.
Uudenmaan ELY-keskus vastasi järven koekalastuksesta. Syyskuussa toteutettuun 5 päivän
koekalastuksen laskutus 50 %.n alennuksella oli 1725 €. eli 345 €/nuottauspäivä.
Viimeisen	
  kalastuspäivän	
  30.9.2011	
  päätteeksi	
  suojeluyhdistyksen	
  jäsenille	
  tarjoutui	
  tilaisuus	
  kuulla	
  
koekalastuksen	
  tuloksista	
  ja	
  tuulivoimapuiston	
  tämän	
  hetken	
  tilanteesta.	
  Paikalla	
  oli	
  ELY-‐keskuksen	
  
asiantuntija	
  Petri	
  Savolan	
  ja	
  TuuliWatin	
  tuulivoimapäällikkö	
  Antti	
  Kettunen.	
  Paikalla	
  olivat	
  Salon	
  Sanomien	
  
ja	
  Perniönseudun	
  lehden	
  toimittajat,	
  joten	
  koenuottaus	
  ja	
  tuulivoima	
  pääsivät	
  julkisuuteen	
  kuvien	
  kera.	
  
Yhdistyksestä	
  oli	
  paikalla	
  noin	
  20	
  henkilöä.	
  
Yhdistyksemme	
  hallitukselle	
  tarjoutui	
  tilaisuus	
  27.2.2012	
  tavata	
  ELY-‐keskuksen	
  asiantuntijoita	
  ja	
  keskustella	
  
järvemme	
  suojeluun,	
  kunnostamiseen	
  ja	
  maankäyttöön	
  liittyvistä	
  asioista.	
  Yhdistystä	
  edusti	
  kokouksessa	
  
puheenjohtaja.	
  	
  
	
  

7. JÄRVEN SUOJELUUN LIITTYVÄT TOIMENPITEET
	
  
Suojeluyhdistystä	
  perustettaessa	
  tärkein	
  tavoitteemme	
  oli	
  järven	
  suojelu.	
  Vuosittain	
  eri	
  laajuisina	
  esiintyvät	
  
sinileväkasvustot	
  haluttiin	
  ehkäistä.	
  
Koenuottauksen	
  yhteydessä	
  tehdyt	
  veden	
  happipitoisuuden	
  mittaukset	
  nostivat	
  esiin	
  tärkeitä	
  viestejä	
  
järvemme	
  tulevaisuutta	
  ajatellen.	
  Happikato	
  ja	
  sen	
  haitalliset	
  vaikutukset	
  järvemme	
  veden	
  laatuun,	
  
leväkukintoihin	
  ja	
  kalakantaan	
  ovat	
  meille	
  haasteita,	
  joihin	
  olisi	
  välittömästi	
  panostettava,	
  mikäli	
  me,	
  
lapsemme	
  ja	
  lapsenlapsemme	
  voimme	
  nauttia	
  järvellämme	
  vesileikeistä,	
  uimisesta	
  ja	
  kalastamisesta.	
  	
  
	
  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.	
  	
  	
  Hapettomuus	
  on	
  uhka	
  kaloille,	
  jotka	
  eivät	
  elä	
  hapettomassa	
  vedessä.	
  	
  Hapettomuus	
  ja	
  
hapettomassa	
  vedessä	
  elävät	
  sulkasääsket	
  luovat	
  suotuiset	
  olosuhteet	
  leväkukinnoille.	
  
Tulevaisuutta	
  ajatellen	
  järven	
  suojelutoimenpiteitä	
  tulee	
  jatkuvasti	
  kehittää,	
  jotta	
  järven	
  veden	
  laatua	
  
voidaan	
  parantaa	
  tai	
  vähintään	
  pitää	
  sen	
  laatu	
  nykyisellään.	
  Erityisen	
  tärkeätä	
  on,	
  että	
  jokainen	
  ranta-‐
asukas	
  omilla	
  toimenpiteillään	
  estää	
  veden	
  likaantumista.	
  
	
  
KOENUOTTAUS	
  
Toimintavuoden	
  merkittävin	
  hankkeemme	
  oli	
  roskakalojen	
  tehokalastus	
  nuotalla.	
  Viitenä	
  päivänä	
  
syyskuussa	
  kaikuluotaimen	
  avulla	
  kartoitimme	
  sopivia	
  kalastuspaikkoja;	
  näimme	
  järven	
  syvyyssuhteet,	
  
kalaparvet	
  ja	
  pohjassa	
  makaavat	
  monen	
  uppotukit.	
  	
  
Asiantuntemus-‐	
  ja	
  kalustoavun	
  saimme	
  ELY-‐keskukselta.	
  	
  
	
  
Mittasimme	
  kalastuksen	
  lomassa	
  järven	
  happitilannetta.	
  Yhä	
  selvemmin	
  oli	
  havaittavissa	
  happikato	
  
alusvedessä	
  6-‐7	
  metrin	
  alapuolella.	
  Ongelma	
  syntyy,	
  kun	
  järven	
  syksyisten	
  ja	
  keväisten	
  täyskiertojen	
  aikana	
  
hapeton	
  alusvesi	
  nousee	
  pintaveteen	
  ja	
  vapauttaa	
  levien	
  käyttöön	
  ravinnetta,	
  fosforia.	
  	
  
Järven	
  pohjassa	
  olevat	
  esteet	
  merkitsevät	
  sitä,	
  että	
  roskakalojen	
  radikaali	
  vähentäminen	
  
nuottakalastuksella	
  on	
  vaikea	
  toteuttaa.	
  	
  Näin	
  ollen	
  menetelmällä	
  yksinään	
  emme	
  pääse	
  riittävään	
  
tehokkuuteen	
  järven	
  happitilanteen	
  korjaamiseksi.	
  Koenuottausraportissa	
  tehokkaimmaksi	
  tavaksi	
  suojella	
  
järveämme	
  esitetään	
  hapettomien	
  syvänteiden	
  hapetus.	
  Hapetuksen	
  kustannukset	
  ovat	
  noin	
  25-‐30	
  000	
  €	
  
vuodessa.	
  Tiedustelujen	
  perusteella	
  ulkopuolista	
  rahoitusta	
  ei	
  meille	
  ole	
  luvattu.	
  	
  
Viiden	
  päivän	
  koenuottaus	
  oli	
  mielestämme	
  hyödyllinen	
  kokemus.	
  Nyt	
  tiedämme	
  nuottauksen	
  
mahdollisuudet,	
  kalakannan	
  laadun	
  ja	
  määrän	
  sekä	
  järven	
  happitilanteen.	
  Esitämme	
  suojeluyhdistyksen	
  
puolesta	
  kiitokset	
  ELY-‐keskuksen	
  asiantunteville	
  henkilöille	
  ja	
  omalle	
  talkooväellemme.	
  Viiden	
  päivän	
  
aikana	
  talkoissa	
  oli	
  mukana	
  11	
  talkoolaista.	
  
Esitämme	
  kiitokset	
  myös	
  Salon	
  ja	
  Raaseporin	
  kaupungeille	
  taloudellisesta	
  tuesta,	
  joka	
  mahdollisti	
  
koenuottauksen.	
  	
  
FRANKBÖLEN KARTANON RANTAKAAVAHANKE
Frankbölen	
  kartanon	
  vuokramökki-‐	
  ja	
  rantakaavahanke	
  on	
  toimintakautena	
  edennyt	
  siten,	
  että	
  yhdistys	
  
pyynnöistä	
  huolimatta	
  ei	
  ole	
  saanut	
  alueen	
  omistajalta	
  ja	
  kaavan	
  laatijalta	
  mitään	
  informaatiota.	
  	
  	
  

Raaseporin	
  kaupungin	
  avustuksella	
  olemme	
  saaneet	
  hankkeen	
  osallistumis-‐	
  ja	
  arviointisuunnitelman.	
  Siinä	
  
ei	
  sanota	
  mitään	
  mökkien	
  sijainnista	
  ja	
  määrästä.	
  Nämä	
  tiedot	
  ovat	
  tärkeitä	
  järven	
  suojelua	
  ajatellen.	
  
Raaseporin	
  kaupungilta	
  olemme	
  saaneet	
  asiasta	
  seuraavat	
  tiedot:	
  	
  

Ranta-asemakaavassa annetaan yksityiskohtaisia määräyksiä vapaa-ajan asumisen järjestämisestä ja
muusta alueiden käytöstä ranta-alueilla. Maanomistaja laatii kustannuksellaan ranta-asemakaavan ja
vastaa vuorovaikutuksesta ja tiedottamisesta laatimisvaiheessa. Valmis kaavaehdotus käsitellään
muuten kaupungin elimissä kuten asemakaavat. Ranta-asemakaavan hyväksyy lopullisesti
kaupunginvaltuusto.
PJ. Pekka Perttula keskustelin asiasta 1.9.2011 Raaseporin kaupunkisuunnittelupäällikkö KukkaMaaria Luukkosen kanssa. Hän kertoi, että tässä vaiheessa työstä vastaa maan omistaja, kaupunki ei
ota työn sisältöön kantaa. Varsinaisen ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä kaupunki ja myös
ELY-keskus tulevat päätöksentekijöinä ja lain nojalla aktiivisesti mukaan hankkeeseen.
TUULIVOIMALAHANKE
Tuulivoimalahanke	
  on	
  toimintavuoden	
  aikana	
  edennyt	
  siten,	
  että	
  sen	
  YVA-‐selostus	
  on	
  valmistunut	
  ja	
  siitä	
  
jokainen	
  on	
  voinut	
  lausua	
  mielipiteensä.	
  ELY-‐keskuksen	
  lausunto	
  Näsen	
  kartanon	
  tuulivoimapuistoton	
  
ympäristönvaikutusten	
  arviointiselostuksesta	
  on	
  valmistunut	
  19.6.2012	
  
Vuosikokouksessamme	
  elokuussa	
  2011	
  totesimme,	
  että	
  jäsentemme	
  mielipiteet	
  tuulivoimapuistosta	
  ovat	
  
puolesta	
  ja	
  vastaan.	
  Tällöin	
  emme	
  pitäneet	
  tarkoituksenmukaisena	
  antaa	
  lausuntoa	
  tilanteessa,	
  jossa	
  
suojeluyhdistys	
  ei	
  ole	
  yksimielinen.	
  Mielipiteen	
  ilmaisu	
  jäi	
  jokaisen	
  jäsenen	
  vastuulle.	
  
Tuulivoimapuiston	
  vastustajien	
  mielestä	
  tuulivoimapuisto	
  tulee	
  vääjäämättä	
  muuttamaan	
  ympäristöämme.	
  
Selkeimmin	
  korkeat	
  mastot	
  8esitetty	
  määrä	
  12	
  kpl9	
  näkyvät	
  maisemassamme,	
  niistä	
  aiheutuu	
  haitallisia	
  
ääniä	
  ja	
  ne	
  muuttavat	
  eläinten	
  olosuhteita	
  lähiympäristössämme.	
  
Kannattajien	
  mielipiteeseen	
  vaikutti	
  oleellisesti	
  TuuliWatti	
  Oy:n	
  	
  taholta	
  tehty	
  esitys,	
  jossa	
  TuuliWatti	
  	
  
vastaa	
  järvemme	
  hapetuksesta	
  tuulivoimaloiden	
  koko	
  elinkaaren	
  ajan.	
  Hapetuksella	
  pystymme	
  kaikkia	
  
muita	
  keinoja	
  paremmin	
  estämään	
  järven	
  syvänteiden	
  happikadon.	
  Toinen	
  perustelu	
  oli	
  se,	
  että	
  
vastustuksesta	
  huolimatta	
  tuulivoimapuisto	
  valitusten	
  jälkeen	
  kuitenkin	
  toteutuu.	
  
Tuulivoima	
  on	
  saasteeton	
  ja	
  uusiutuva	
  energialähde.	
  Ilmastonsuojelussa	
  globaali	
  tavoite	
  on	
  suosia	
  
uusiutuvia	
  energialähteitä	
  ja	
  toimia	
  ilmaston	
  lämpenemisen	
  estämiseksi.	
  	
  	
  Jos	
  hyväksymme	
  
tuulivoimaloiden	
  esteettisen	
  haitan	
  ja	
  saamme	
  vastavuoroisesti	
  järveemme	
  hapetuslaitteet,	
  varmistamme	
  
järvemme	
  säilymisen	
  nykyistä	
  puhtaampana.	
  
TuuliWatti	
  Oy	
  ja	
  suojeluyhdistyksen	
  hallitus	
  allekirjoittivat	
  28.3.2012	
  sopimuksen	
  järven	
  hapetuslaitteiden	
  
toteuttamisesta.	
  Sopimuksen	
  mukaan	
  TuuliWatti	
  vastaa	
  hapetuslaitteiden	
  investointi-‐	
  ja	
  
käyttökustannuksista.	
  Sopimuksessa	
  on	
  kuitenkin	
  ehto;	
  mikäli	
  suojeluyhdistyksen	
  jäsenet	
  kaavaan	
  liittyvillä	
  
valituksilla	
  estävät	
  tuulivoimapuiston	
  toteutumisen	
  tai	
  viivästyttävät	
  hanketta	
  yli	
  viisi	
  vuotta,	
  TuuliWatti	
  
Oy:n	
  velvoite	
  järven	
  hapetuslaitteiden	
  toteuttamisesta	
  raukeaa.	
  	
  	
  
	
  Toimintakauden	
  2011-‐12	
  aikana	
  on	
  jäsenillemme	
  	
  kasautunut	
  haasteita,	
  joista	
  emme	
  runsas	
  vuosi	
  sitten	
  
tienneet	
  mitään.	
  Tämä	
  tarkoittaa	
  sitä,	
  että	
  varsinaisen	
  mökki-‐rantaelämän	
  lisäksi	
  joudumme	
  jokainen	
  
osaltamme	
  ottamaan	
  kantaa	
  edellä	
  mainittuihin	
  asioihin.	
  Keskustelu	
  on	
  ollut	
  kriittistä	
  mielipiteiden	
  

vaihtoa.	
  Kaikissa	
  mielipiteissä	
  tärkeinä	
  asioina	
  ovat	
  olleet	
  järvemme	
  veden	
  laatu,	
  luonnonkauniit	
  ja	
  
rauhalliset	
  maisemat	
  sekä	
  pitkäjännitteinen	
  ympäristömme	
  suojelu.	
  

Suojeluyhdistyksen hallitus

