
PUONTPYÖLINJÄRVI-FRANKBÖLETRÄSKET SUOJELUYHDISTYS RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2015–2016  

1. YLEISTÄ 
Suojeluyhdistys perustettiin 21.8.2009, joten kysymyksessä oli yhdistyksen 7. toimintavuosi. 
Toimintakertomus määrittelee toimintamme kesästä 2015 kesään 2016 asti. Yhdistyksen tavoitteet 
ovat edelleen olleet samat kuin ennenkin eli: 

• järven ranta-asukkaiden saaminen yhdistyksen jäseniksi mahdollisimman laajasti 
• tehokas vuorovaikutteinen tiedonkulku yhdistyksen sisällä 
• yhteistyön kehittäminen järven tilaan vaikuttavien sidosryhmien kanssa 
• järven veden laatua parantavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen 

mahdollisuuksien mukaan 
• ranta-asukkaiden tekemien järveen kohdistuvien toimenpiteiden kartoittaminen ja 

analysointi tarvittavassa määrin 
  
2. JÄSENET 
Yhdistyksen äänioikeutettujen jäsenten määrä oli vuoden 2015 lopussa 19 henkeä.  

3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.8.2015 Perniön vanhalla kunnantalolla, Lupajantie 1. Läsnä 
oli 9 äänioikeutettua jäsentä ja 4 kannatusjäsentä. 

4. HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA JÄSENMAKSU 
Hallitus 

Hallituksen toimintaan on rahastonhoitajana osallistunut myös Merja Viitala. 
Hallitus on pitänyt kaksi virallista kokousta. Lisäksi asioita on hoidettu sähköpostiyhteyksien 
avulla. 

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet: 
Olavi Toivoniemi varalla Arto Sundberg 
Marita Toivoniemi varalla Kristiina Sundberg 

Toimikausi

Puheenjohtaja 

Varapuheenjohtaja 
Sihteeri 
Jäsenet

Arto Leinonen 

Urban Silén 
Marjut Jousi 
Tuomo Hakala 
Marja Laakso 
Pekka Perttula

8/2015-8/2017 (pyytää ennen-
aikaisesti eroa puheenjohtajan 
tehtävästä) 
8/2014-8/2016 (erovuorossa) 
8/2015-8/2016 (erovuorossa) 
8/2015-8/2017 
8/2014-8/2016 (erovuorossa) 
8/2015-8/2017



Yhdistyksen jäsenmaksuna oli 20 €/jäsen/vuosi.  

5. TIEDOTUSTOIMINTA 
Yhdistyksellä on oma kotisivu, johon on tallennettu yhdistyksen perustiedot sekä ajankohtaiset 
asiat. Asiantuntijana kotisivun ylläpidossa on ollut Tuomo Hakala. 

Yhdistyksen kotisivun osoite on: www.puontpyolinjarvi-frankboletrasket.info  

Järvemme itärannalla on yhä edelleen vireillä Frankbölen alueen ranta-asemakaavan laadinta. 
Suunnitelman laatiminen on aloitettu jo vuoden 2010 puolella, mutta kaavan laatijalta tai alueen omistajalta 
ei ole edelleenkään saatu mitään tarkempaa informaatiota hankkeesta, sen laajuudesta tai tavoiteaikataulusta. 
Raaseporin kaupungin edustajilta saadun tiedon mukaan hanke ei ole tämänkään toimintavuoden aikana 
edistynyt aiemmasta eli mitään uutta kerrottavaa asiasta ei edelleenkään ole. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on löydettävissä Raaseporin kaupungin nettisivuilta osoitteesta: 

Raasepori Frankböleträsket. Kaavan numero on 7687. 

6. YHTEISTYÖ KUNTIEN SEKÄ YMPÄRISTÖ- JA KALATALOUSVIRANOMAISEN 
KANSSA 

Salon ja Raaseporin kaupunkien taloudellisten vaikeuksien johdosta niiltä ei edelleenkään ole saatavissa 
avustuksia yhdistyksen toimintaan tai järven suojeluun liittyviin toimenpiteisiin. Tilanne todennäköisesti 
säilyy tältä osin samana lähitulevaisuudessakin. 

Uudenmaan ELY-keskuksella on ollut merkittävä rooli järvemme suojelussa. Uudenmaan ELY-
keskukselta olemme saaneet suojeluun liittyviä neuvoja sekä tutkimustuloksia järven tilanteesta. 
Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt järvessä melko laajoja omia tutkimuksiaan vuoden 2015 aikana 
koskien järven vedenlaatua, sen kasviplanktonin tilannetta sekä pohjaeläinten esiintyvyyttä. 
seuraavasti: 

Ensinnäkin järvestä on vuonna 2015 otettu vesinäytteitä yhteensä 4 eri kertaa; helmikuussa, 
kesäkuussa, syyskuussa ja lokakuussa. Kahden ensimmäisen näytteen tuloksia esiteltiin jo vuoden 
2015 vuosikokouksessa ja niistä saadut tulokset olivat yleisesti ottaen melko hyviä. Kahden 
jälkimmäisen tutkimuksen tuloksia tullaan esittelemään vuoden 2016 vuosikokouksessa. Syys- ja 
lokakuun 2015 vesinäytteiden välillä on ollut huomattavia eroja järven veden laadussa sekä sen 
koostumuksessa. Syyskuun näytteissä järven syvänteiden vesi on jälleen kerran ollut lähes 
hapetonta ja rikkivedyltä haisevaa. Lokakuun näytteissä tilanne on parantunut olennaisesti veden 
sekoitettua sen syksyllä tapahtuvan jäähtymisen yhteydessä. Syyskuun näytteissä tilanne on ollut 
selkeästi huonoin kaikista vuoden 2015 aikana otetuista näytteistä.  

Toisekseen ELY-keskus on ottanut järvestä kasviplankton- sekä pohjaeläinnäytteet kesällä ja 
syksyllä 2015. Näiden näytteiden tulokset ovat valmistuneet elokuussa 2016 ja ELY-keskus on 
lähettänyt ne suojeluyhdistykselle. Näissä tutkimuksissa ei ole ilmennyt mitään erityisen hälyttävää. 
Tutkimusten tulokset on viety yhdistyksen kotisivulle ja tulokset käydään läpi myös vuoden 2016 
vuosikokouksessa. 

http://www.puontpyolinjarvi-frankboletrasket.info


Kaikki edellä mainitut tutkimukset kuuluvat ELY-keskuksen toimesta määräajoin tehtäviin 
tutkimuksiin eikä niistä aiheudu kustannuksia yhdistykselle. Seuraavan kerran järvemme on ELY-
keskuksen omassa tutkimusohjelmassa vuonna 2021. 

7. JÄRVEN SUOJELUUN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 
Suojeluyhdistystä perustettaessa tärkein tavoitteemme oli järven suojelu. Erityisesti vuosittain eri laajuisina 
esiintyviä sinileväkasvustoja haluttiin ehkäistä. 

Moottoriveneliikenteen 6 hv:n rajoitusanomukseen saatiin alkuvuodesta 2016 päätökset sekä 
Uudenmaan että Varsinais-Suomen ELY-keskukselta noin 3 vuoden odotuksen jälkeen. 
Kummassakin päätöksessä suojeluyhdistyksen hakemus oli hylätty. Suojeluyhdistyksen hallitus 
kuitenkin arvioi, että hakemukset oli hylätty perusteilla, jotka eivät olleet kestäviä meidän 
järvemme kaltaisen pienehkön järven näkökulmasta katsottuna. Tämän vuoksi suojeluyhdistys jätti 
ELY-keskusten päätöksistä helmikuussa 2016 valituksen sekä Helsingin että Turun hallinto-
oikeudelle. Valitusten käsittely on tässä vaiheessa kesken ja on oletettavaa, että hallinto-oikeuksien 
päätökset annetaan jossain vaiheessa tulevan syksyn aikana (keskimääräiseksi käsittelyajaksi tämän 
tyyppisissä asioissa ilmoitettiin 7 kk). 

Näsenkartanon tuulivoimapuiston yleiskaavasta Korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehdyt valitukset 
hylättiin KHO:ssa toukokuussa 2016. Näsenkartanon tuulivoimapuiston yleiskaava on siis nyt 
lainvoimainen. Tuuliwatti Oy:ltä saadun tiedon mukaan yhtiö tulee hakemaan tuulivoimaloille 
rakennusluvat kaavan mukaisesti. Hakemusten käsittelyn on arvioitu kestävän 1-2 vuotta riippuen 
mahdollisten valitusten määrästä ja niiden sisällöstä. Tuulivoimalle myönnetyt valtion 
syöttötariffituet on kuitenkin tällä hetkellä myönnetty loppuun. Ilman avustusta voimaloiden 
rakentaminen ei tiettävästi ole taloudellisesti perusteltua. Rakentamisen käynnistyminen lieneekin 
nyt riippuvainen uusista uusiutuvan energian avustuksista, ympäristönsuojelun arvostuksesta, öljyn 
hintakehityksestä sekä poliittisista päätöksistä. 

Toimintakauden aikana olemme seuranneet ja olleet mukana ympäristömme tulevaisuuteen liittyvissä 
pitkäkestoisissa hankkeissa, jotka saattavat merkittävästi vaikuttaa ympäristömme viihtyisyyteen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että varsinaisen mökki-rantaelämän lisäksi joudumme jokainen osaltamme ottamaan kantaa 
näihin asioihin. Tavoitteenamme on ollut säilyttää järvemme veden laatu, luonnonkauniit ja rauhalliset 
maisemat hyvinä sekä pitkäjännitteinen ympäristömme suojelu. 

Suojeluyhdistyksen hallitus


