
Vesistösuunnittelu-PAKKA –hanke 

 
KYSELY ranta-asukkaille, mökkiläisille, valuma-alueen maanomistajille ja 

muille järven virkistyskäyttäjille 

 

1. Yhteystiedot 

Nimi 

Osoite 

Sähköposti 

Puhelinnumero 

 

2. Yhteystietoni 

nmlkj En halua antaa yhteystietojani

 

Suojeluyhdistys ja kohdevesistö: 

 

3. Vastaajan lähin vesistö (järvi tai joki) *




 

4. Alueella toimiva suojeluyhdistys *

nmlkj Pro Hauhonselkä ry

nmlkj Kankaistenjärven suojeluyhdistys ry

nmlkj Pannujärven suojeluyhdistys ry

nmlkj Katumajärven suojeluyhdistys ry

nmlkj Viralan seudun vesiensuojeluyhdistys ry

nmlkj Alajärven ja Takajärven suojeluyhdistys ry

nmlkj Joku muu, mikä?

nmlkj Alueella ei ole suojeluyhdistystä



nmlkj En osaa sanoa

 

Vastaaja ja kiinteistö: 

 

5. Vastaaja on *

nmlkj Nainen

nmlkj Mies

 

6. Vastaajan ikä *

nmlkj < 18 v

nmlkj 18 - 30 v

nmlkj 31 - 50 v

nmlkj 51 - 65 v

nmlkj > 65 v

 

7. Vastaaja on *

gfedc Rantakiinteistön omistaja tai haltija - yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa

gfedc Kiinteistönomistaja muualla valuma-alueella, esim. metsänomistaja, viljelijä tai kuivanmaan mökin omistaja

gfedc Osakaskunnan (ent. jako-/kalastuskunnan) osakas, minkä?

gfedc Vuokramökkiläinen

gfedc Säännöllisesti järvellä käyvä kalastaja tai muu virkistyskäyttäjä

gfedc Satunnainen vierailija, kalastaja, uimari tms.

gfedc Muu, mikä?

 

8. Kiinteistö on *

nmlkj Vapaa-ajan asunto

nmlkj Vakituinen asunto

nmlkj
Muu, 

mikä?

nmlkj Ei kiinteistöä alueella

 

9. Jos kiinteistö on vapaa-ajan asunto se on käytössä (arvio) 

nmlkj 0-2 viikkoa vuodessa

nmlkj 3-5 viikkoa vuodessa

nmlkj 6-12 viikkoa vuodessa



nmlkj 13-26 viikkoa vuodessa

nmlkj 27-52 viikkoa vuodessa

 

10. Kiinteistöllä on 

gfedc Vesivessa

gfedc Kuivakäymälä

gfedc Joku muu mikä?

 

11. Millainen jätevesien käsittelyjärjestelmä kiinteistöllä on ja onko se tällä hetkellä mielestäsi 
asianmukaisessa kunnossa? 




 

12. Lähivesistön käyttötavat (voit valita useita käyttötapoja) *

gfedc Mökkeily tai asuminen

gfedc Kalastus kesällä

gfedc Kalastus talvella

gfedc Veneily

gfedc Uiminen

gfedc Luistelu, hiihto tai muu talviulkoilu

gfedc Luonnon tarkkailu

gfedc Maiseman ihailu

gfedc Kasteluvetenä

gfedc Muu, mikä?

 

Suojeluyhdistyksen toiminta ja sen kehittäminen: 

 

13. Vastaaja on suojeluyhdistyksen jäsen *

nmlkj Kyllä

nmlkj Ei

 

14. Vastaaja haluaa liittyä suojeluyhdistykseen (vastaa vain, mikäli et ole jo jäsen) 

nmlkj Kyllä, ilmoita tähän yhteystietosi:

nmlkj Ei



 

15. Olen kiinnostunut toimimaan aktiivisesti suojeluyhdistyksessä tai osakaskunnassa. Miten? 




 

16. Millaista toimintaa ja mihin asioihin toivoisit suojeluyhdistyksen järjestävän ja kiinnittävän 
erityistä huomiota? 




 

17. Mikä on tehokkain viestintäkeino saada tietoa suojeluyhdistyksen toiminnasta? 




 

18. Mikä on paras kanava saada tietoa järven tai joen tilasta? 




 

19. Voisivatko suojeluyhdistys ja osakaskunnat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä? Miten ja 
millaista? 




 

20. Millaiseen vesiensuojelutoimintaan olisit itse halukas osallistumaan esimerkiksi rahallisesti tai 
talkootyönä? 




 

21. Onko sinulla valmiita ehdotuksia tai suunnitelmia vesiensuojelutoimenpiteistä, joita voisi 



edistää seuraavan viiden vuoden aikana? Millaisia? Kerro myös alustavista ajatuksista ja ideoista! 




 

Vesistön nykytila ja muut havainnot: 

 

22. Järven/joen tila tällä hetkellä on mielestäni *

nmlkj Erinomainen

nmlkj Hyvä

nmlkj Tyydyttävä

nmlkj Välttävä

nmlkj Huono

 

23. Onko järven tilassa (veden väri, muu laatu, leväesiintymät, hapettomuus) tai sen kalastossa ja 
kasvillisuudessa tapahtunut muutosta (huononemista tai parantumista) viimeisten 
vuosikymmenten aikana? 




 

24. Mikä tai mitkä seikat ovat parantuneet tai huonontuneet? 




 

25. Minkä arvelet muutoksen syyksi? 




 

26. Mikä on mielestäsi pahin vesistön tilaa uhkaava tekijä tällä hetkellä? 






 

27. Onko vesistön jotkin käyttömuodot tai -määrät muuttuneet viime aikoina? Onko esim. 
kalastuksen määrässä tai välineissä tapahtunut muutosta, veneily tai ranta-asutus lisääntynyt? 




 

28. Onko vesistön lähiympäristössä tapahtunut muutoksia maankäytössä, rakentamisessa, 
vedenpinnan korkeuksissa tai säännöstelyssä, jätevesien käsittelyssä tms., jolla on ollut mielestäsi 
vaikutusta vesistön tilaan tai kuormitukseen? 




 

29. Tunnetko järven nykyisen säännöstelyluvan (padottamiseen ja juoksuttamiseen liittyvä lupa) 
sisällön? 

nmlkj Kyllä

nmlkj En

 

30. Onko vesistön vedenpinnan korkeus, pinnankorkeuksien vaihtelu tai säännöstelykäytännöt 
aiheuttaneet muutoksia tai haittaa vesistölle? Millaisia? 




 

31. Olisitko valmis hyväksymään muutoksia nykyiseen säännöstelylupaan ja –käytäntöön? 

nmlkj
Kyllä, millaiset muutokset olisivat 

mahdollisia?

nmlkj Ei

 

32. Millaiseksi arvioisit lähijärvesi tilan suhteessa muihin alueen vesistöihin? 




 



33. Vaikuttaako lähivetesi nykyinen tila mielestäsi rantakiinteistöjen arvoon joko nostavasti tai 
laskevasti? 

nmlkj Nostaa

nmlkj Laskee

nmlkj Ei vaikutusta

 

34. Jos kalastat vesistössä, millainen on mielestäsi kalakannan tila (määrä, laatu) nykyään ja 
mihin suuntaan se on menossa? 




 

35. VAPAA SANA: terveisiä suojeluyhdistykselle, ideoita, ajatuksia, murheita, ilonaiheita 
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