
Vesistösuunnittelu- PAKKA-hanke       

KYSELY ranta-asukkaille,mökkiläisille, valuma-

alueenmaanomistajille ja muille järven virkistyskäyttäjille. 

Kevät - syksy 2018, kyselyyn vastannut 178 hlöä.         

Pro Hauhonselkä ry, Pannujärven suojeluyhdistys ry,       

Katumajärvensuojeluyhdistys ry, Viralan seudun                

vesiensuojeluyhdistys ry, Alajärven ja Takajärven                

suojeluyhdistys ry                                                            

Yhteenvedon koonnut : Minna Telenius



Vastaajien ikäjakauma

1 = < 18v.  2 = 18-30v. 3 = 31-50v.  4 = 51-65v.  5= > 65v.
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Kiinteistö on

1 = vapaa-ajan asunto  2 = vakituinen asunto 3 = muu 4 = ei kiinteistöä 
alueella 
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Jos kiinteistö on vapaa-ajan asunto 

se on käytössä



6-12 vko

0-2 vko

3-5 vko
27-52 

vko

13-26 

vko



Lähivesistön käyttötavat

1 = mökkeily tai asuminen 2 = uiminen 3 = luonnontarkkailu 4 = veneily 

5 = kalastus kesällä 6 = kalastus talvella 7 = maisemien ihailu 

8 = luistelu,hiihto tai muu talviurheilu     9 = kasteluvetenä 
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Vesistön nykytila ja muut 

havainnot:

Järven tila tällä hetkellä

on mielestäni

Vastauksia 137 kpl      

1 = Erinomainen 2 = Hyvä 3 = Tyydyttävä 4 = Välttävä 5 = Huono
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Onko järven tilassa ( veden väri, muu laatu, leväesiintymät, 

hapettomuus) tai sen kalastossa ja kasvillisuudessa 

tapahtunut muutosta (huononemista tai parantumista) 

viimeisten vuosikymmenten aikana ?

- Rantakivien limoittuminen.

- Järven vesi todella muuttunut sameaksi, ruskeaksi ja pohjassa paljon humusta. 

- Kortteet ja kaislat lisääntyneet valtavasti. 

- Sinilevää esiintyy ajoittain paljon, leväesiintymät lisääntyneet 10-15 vuoden aikana.

- Hapettomuus osin lisääntynyt syvänteissä.

- Ravinteiden määrät lievässä kasvussa, rehevöityminen lisääntynyt.

- Järvisätkintä toisinaan haitaksi asti.

- Kalakannat on vähentyneet ja pienentyneet.

+ Järven tila on parantunut huomattavasti, pinta noussut ja vesi kirkastunut.                              

+ Rantakasvillisuus on vähentynyt mutta nyt veden laskiessa se on lisääntynyt 

jonkin verran.

+ Parantunut, vesiensuojeluyhdistyksen perustamisen jälkeen tilanne on 

parantunut lisääntyneen aktiviteetin ansiosta.

+ Veden tila on mielestäni parantunut, huomattavaa paranemista, selvästi                                      

parantunut.

+ Leväesiintymät pienentyneet huomattavasti.



Mikä tai mitkä seikat ovat 

parantuneet tai huonontuneet ?
+ Matonpesu ja muut pesupuuhat jääneet pois ihmisten harrastuksista.

+ Yksittäisten kiinteistöjen jätehuolto on varmaan parantunut ja paranee sitä 
mukaa kun sukupolvi uusiutuu.

+ Huviveneilyn väheneminen moottoriveneillä, mattojen pesua vähemmän 
laitureilla.

+ Parantumisesta voisi mainita, että asukkaat ovat havahtuneet ja tulleet 
tietoiseksi vesistöjen tilan heikentymisestä. Tästä esimerkkinä 
vesiensuojeluyhdistyksen perustaminen Hauholle ja ihmisten aktiivinen 
kiinnostuminen asiasta.

- Pinnankorkeuden rajut muutokset.



Pahimmat vesistöjen tilaa uhkaavat 

tekijät tällä hetkellä

1. Maa- ja metsätalouden päästöt, humuksen, ravinteiden ja lannoitteista 
peräisin olevan fosforin valumisen jatkuminen pelloilta ja hakatuilta sekä 
lannoitetuilta metsäalueilta.

2. Metsäojitukset ja järveen laskevien ojien tuomat ravinteet, vesistön 
rehevöityminen valuma-alueen ravinnepäästöistä.

3. Ilmastonmuutos

4.  Avohakkuut lähellä järveä.

5. Ihmisten välinpitämättömyys.

6. Liiallinen juoksutus

7. Golfkenttien valumavedet. ( Katumajärvi)



Vaikuttaako lähivetesi nykyinen tila mielestäsi 

rantakiinteistöjen arvoon joko nostavasti tai 

laskevasti?                                                  

1 = nostaa  2 = laskee 3 = ei vaikutusta    
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Ehdotuksia,suunnitelmia, ajatuksia / ideoita 

vesiensuojelutoimenpiteistä.

- Hoitokalastus, eli särkikaloja pois nuottaamalla. 

- Kasvillisuuden poistamista niittämällä.

- Lisätä seurantaan vielä Takajärveen laskevia ojia, kuten esim. Sonnanoja, joka 

virtaa maatalousalueen halki.

- Esim. Takajärvellä voisi perämoottoreilla ja vesiskoottereilla ajon kieltää.

- Valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentäminen.

- Laskeutusaltaiden rakentaminen, virtaveden kunnostus.

- Veden laadun seuranta ensiarvoisen tärkeää

- Keskustelu maanviljelijöiden kanssa suojeluvyöhykkeiden muodostamisesta 

ranta-alueille.



- Vaatia Valkeakosken voimalalle rajoituksia vesien juoksuttamiseen.

- Yhdistyksen tehtävä on päättää vesiensuojelun kannalta tärkeimmät 

kohteet, olla yhteydessä suoraan maanomistajiin jota asia koskee ja 

kerätä yhteen tarvittavat rahat eri lähteistä.

- Maatalouspäästöjen jatkuva seuranta ja opastaminen.

- Osallistuminen vesistönsuojelu hankkeisiin ( ELY, Vanajavesikeskus 

jne.)

- Eteläistenjärven ruoppaus.

- Valuma-aluekartoitus, etenkin golfkentän osalta, golfkentille enemmän 

näytevelvotteita ja   valvontaa niiden tekemiseen.

- Miten Vanajanlinnan viemäriputki kestää on aiheellinen kysymys. Voisiko 

asialle tehdä tulevaisuudessa jotakin?

- Alueella on minkkejä ja supikoiria ( vesilintujen katoaminen),eikö niitä 

voisi metsästää ja mitä me asukkaat voisimme tehdä ,että ne eivät leviäisi 

lisää?



Millaista toimintaa ja mihin asioihin toivotaan 

suojeluyhdistysten järjestävän ja kiinnittävän 

erityistä huomiota ?

- Informatiiviset iltatilaisuudet hyviä.

- Järveä kuormittavien tekijöiden selvittäminen.

- Ranta-asukkaiden informointi asioista, joita järveen ei saa laittaa tai käyttää esim. 

hiusten pesu järvessä, mattojen pesun kieltäminen järvessä.

- Järven rehevöitymiseen ja sinilevän torjuntaan.

- Isojen ja järven kokoon nähden liian nopeiden ja äänekkäiden moottoriveneiden ja 

vesiskoottereiden käytön kielto.

- Jatkossa tarpeen myös järveen vaikuttavan kuntien ja muiden tahojen 

suunnitelmien ja päätöksenteon seuranta ja siihen vaikuttaminen.



- Yhteisesti suoritettavaa niittämistä ja mahdollisesti ruoppauksia.

- Eteläisten järven tilan parantamista kalastus ja virkistyskäyttöön.

- Vesistön puhtauden ylläpito on tärkein asia ja siinä sivussa ranta-

alueiden luontoeläimistöineen. 

- Suojeluyhdistyksen yleiskokous olisi hyvä olla keväällä ja 

loppukesästä. 

- Jäsenrekisteriä olisi hyvä "paisuttaa" aktiivisella jäsenten 

toiminnalla sekä lähialueille tiedottamisella, kertomalla 

suojeluyhdistyksestä ja sen toiminnasta. 

- Jäsenten omien parannusehdotusten käsittely myös yleiskokouksen              

yhteydessä, parannusehdotuksia voisi kerätä myös kirjallisesti 

etukäteen.

- Mato-ongintakilpailuja tai uistelukilpailuja sekä yhteisiä 

kesätapahtumia uimarannalla.

- Viestintä voisi olla aktiivisempaa.

- Olemalla enemmän esillä, esim. osallistumalla jokaiseen kesätori 

päivään  Hauholla ym. yleisötapahtumiin.



Tehokkain viestintäkeino saada tietoa 

suojeluyhdistyksen toiminnasta ja paras kanava 

saada tietoa järven tilasta

1.  Sähköposti                                                    

2.  www- sivut                                                    

3.  Facebook                                                     



Yhteenveto

- Pro Hauhonselän vastauksissa järven tilan suhteen oli eniten                  

tyydyttävä tai välttävä vastauksia verrattuna muihin järviin, sekä järven   

tila arvioitiin pääasiassa huonoksi suhteessa alueen muihin                     

vesistöihin. 

- Myös kysymykseen vaikuttaako lähivetesi nykyinen tila mielestäsi          

rantakiinteistöjen arvoon joko nostavasti tai laskevasti, eniten                  

vastauksia laskevasti suhteessa muihin.

- Katumajärven tilaan oltiin yleisesti eniten tyytyväisiä ja järven tila            

arvioitiin huomattavasti parantuneen.



VAPAA SANA – poimintoja

- Suojeluyhdistys tekee erinomaista työtä pyyteettömästi. Jäsenmäärän lisääminen 

on tärkeä asia ja myös se, että ihmiset saadaan aktiivisesti mukaan toimintaan.

- Lisää nuoria mukaan toimintaan. MUTTA miten???

- Pro Hauhonselän perustaminen on hyvä asia ja kannatan sen aktiivista toimintaa 

järven tilan parantamiseksi tai vähintään säilyttämiseksi nykyisellään.

- Kiitos jos kiinnitätte huomiota Eteläistenjärven tilaan ja ehkä pystytte suoraan tai 

välillisesti siihen vaikuttamaan.

- Iloinen lummetalkoista, lisää toimintaa, osallistutaan ilolla.

- Enemmän esillä Hauhonkin tapahtumissa esim. Hawujoulussa ym.…

- Kiva, että viimeinkin on alettu järjestelmällisesti toimiin Hauhonselän tilan 

kohentamiseksi. Kiitos kaikille toimijoille!!

.



- Suojeluyhdistys tekee erinomaisen tärkeää työtä. Ehkä kaipaisin konkreettisten 

suojelutoimien lisäksi   aktiivisempaa otetta tiedottamiseen huomioiden myös 

Alvettula.

- Olen tyytyväinen Kankaisten järven suojeluyhdistyksen toimintaan ja 

tiedoitukseen. Kiitos jäsentiedoituksista ja valokuvista, Hyvää jatkoa työssänne!

- Kiitokset järven hyväksi tekemästänne työstä!

- Jatkakaa, teette hyvää ja arvokasta työtä.

- On hyvä, että järvellä on toimiva suojeluyhdistys!

- Hatunnosto suojeluyhdistykselle.


