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Pro Hauhonselkä Ry
• Pro Hauhonselkä ry vesiensuojeluyhdistys perustettiin 

30.10.2016. 

• Yhdistyksen tavoite on edistää vesistöjen suojelua Hauhon 
pitäjän vesistöissä, joihin kuuluvat Ilmoilanselkä, 
Hauhonselkä, Iso- Roine, Pyhäjärvi valuma-alueineen. 

• Yhdistyksellä on jäsenistöä nykyisin noin 250. 

• Näiden kuuden toimintavuoden aikana Pro Hauhonselkä on 
ollut mukana monissa vesiensuojelu hankkeissa ja tehnyt 
monipuolista vesiluonnon ja vedenlaadun seurantaa. Lisäksi 
yhdistys on ollut mukana vesistöjen hoitotöissä, 
vesikasvillisuuden poistamisessa ja erilaissa ruoppauksissa 
yhteistyössä maanomistajien kanssa. 

• Opitaan Ojista -hanke on ollut Pro Hauhonselän aktiiveille 
työllistävä ja merkittävä hanke.



Opitaan ojista – hanke 
Pilottikohteena Vuolujoki 28.10.2021-15.11.2022

OO - Opitaan ojista -hankkeen 
tavoitteena on parantaa 
neuvonnalla, koulutuksella ja 
yhteistyöllä Hämeen
peruskuivatuksen etenemistä
sekä edistää sen yhteydessä
tulva- ja vesiensuojelua ja 
monimuotoisuutta 
luonnonmukaisen 
vesirakentamisen keinoin. 



Mitä tehtiin ja opittiin 
OO –opitaan ojista –hankkeesta (1/3)

• Hankeosaamisen parempi omaksuminen 
vapaaehtoisessa vesiensuojelutoiminnassa
– Kohteiden tunnistaminen / toimenpiteiden ideointi
– Suunnittelu

• resursointi
• Hankkeen avustukset ja rahoitus
• Viranomaisvaatimukset / yhteydet
• Toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa

– Toteuttaminen
– Raportointi
– Tulosten seuranta ja sovittujen toimenpiteiden 

toteuttaminen tulevaisuudessa
– jatkuva parantaminen



• Ojitusyhteisön toiminnan aktivointi

• Vesienhallinnan päivitys alueelle

– Selvitettiin valuma-alueen ojaverkoston tilannetta, 
kuormittavuutta ja vanhojen vesirakenteiden 
kunnostustarvetta

– Ojanäytteet  => kokonaiskuva alueen 
vesiensuojelutarpeesta ja tämän pohjalta tehtiin 
valuma-aluetasoista suunnitelmaa yhdessä 
maanomistajien kanssa

Päivitettiin vesiensuojelusuunnitelmaa tulevaisuuteen

Mitä tehtiin ja opittiin 
OO –opitaan ojista –hankkeesta (2/3)



• Suunniteltiin toimenpiteitä, joilla olisi 
huomattava vesistön kuormitusta vähentävä 
vaikutus (typpi, fosfori, humus jne.)

• Suunniteltiin toimenpiteiden vaikutusten 
seurantaa jatkuvan parantamisen hengessä.

• Pilotin opetukset ja tulokset toimisivat 
referenssi- sekä opetusaineistona 
vesiensuojelutoimijoille 

• Pro Hauhonselkä Ry:n toiminnan kehittäminen

Mitä tehtiin ja opittiin
OO –opitaan ojista –hankkeesta (3/3)



Vapaaehtoisen toiminnan reunaehdot

• On hyvä ymmärtää, että Pro Hauhonselkä Ry:n kaltaisen 
vapaaehtoiseen toimintaan perustuvan yhdistysten resurssit ovat 
hyvin rajalliset esim. muutamien tuhansien jäsenmaksuilla ei 
merkittävästi vesistönhoidon toimenpiteitä voida toteuttaa. 

• Siksi tulee tarkasti miettiä, miten toiminnan vaikuttavuutta 
tulevaisuudessa kehitetään. 

• Edellytyksenä on hyvä ja saumaton yhteistoiminta kaikkien 
vesiympäristön vaikuttavien sidosryhmien kanssa. 



Pro Hauhonselkä Ry:n toiminnan 
kehittäminen ja tavoitteet 

– Muuttua ”mökkiläisten ja ranta-asukkaiden” 
vesiensuojeluyhdistyksestä kokonaisvaltaista 
vesienhallintaa, -hoitoa ja -suojelua koordinoivaksi 
vesienhoitoyhdistykseksi

– Toiminta-alueena Hauhon vesistöt valuma-
alueineen

– Kokonaisvaltaisen vesienhoidon edistäminen 
pitäjämme alueella yhteistyössä kaikkien 
sidosryhmiemme kanssa



Miten me tämän toteutamme (1/2)

• Perustetaan paikallisten sidosryhmien kanssa perustamaan 
hyvä yhteistyömalli, joka voisi olla alkuvaiheessa olla tietoa 
jakava alueellinen neuvottelukunta.

• Suojeluyhdistysten toiminnan roolin kirkastaminen osana 
vesienhoidon ja -suojelun kokonaiskuvaa taustalla Opitaan 
ojista – hankkeen opit ja Vesivisio 2050 

• Vahvan viranomaisten ja asiantuntijoiden yhteistyön 
edistäminen.
(MMM, YM, ELY, ProAgria, Tapio, HAMK, VVK, KVVY, …)



Miten me tämän toteutamme (2/2)

• Osallistuminen Hämeen alueen 
vesienkunnostusverkoston toimintaan ja hyvistä 
toimintamalleista oppiminen (esim. SUVI- hanke, 
Jäälin vesienhoitoyhdistys, …)  

• Olemme lähdössä hankekumppaniksi Opitaan Ojista 
– hankkeen jatko-osaan edellyttäen rahoituksen 
saamisen.

• Yhdistyksen hallitus on perustanut oman sisäisen 
kehityshankkeen, jonka tavoite on uudistettu 
toimintatapa.

• Pidetään asiantuntijaseminaari Hauholla 2024, 
uuden toimintamallin esittely ja implementointi



On tärkeätä ymmärtää, että alkuperäinen 
Pro Hauhonselkä Ry:n toiminnallinen 
vesiensuojelutavoite ei ole muuttunut vaan 
se tulee toteutumaan tehokkaammin 
luonnollisena osana kokonaisvaltaista  
vesienhoitoa, jota toteutetaan 
yhteistoiminnassa eri sidosryhmien kanssa.



Pro Hauhonselkä Ry
Postiosoite: C/O Savikontie 3, 14700 Hauho

SP: prohauhonselka@gmail.com
WWW-osoite: www.prohauhonselka.fi

Pj. Timo Karttunen
Sp: timojuhani.karttunen@gmail.com
Puh: 0400257087
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