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• Eläkeläinen ympäristöasiantuntija / Neste Oil Oyj
• Asun Hauhon Alvettulassa Ilmoilanselän rannalla

• Esityksen runko

• ProHauhonselkä Ry

• Yhdistyksen tulevaisuuden suunnitelmia



Taustaa yhdistyksen perustamiselle

• 1990 luvun alusta oli seurattu ja todettu 
vedenlaadun huonontuneen huomattavasti

• HAUHONSELÄN 
RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS-
KUNNOSTUSSUUNNITELMA 

Hanna Alajoki 3.4.2014, KVVY

• Yhdistys on perustettu 30.10.2016



Yhdistyksen toiminnan ylösajo ja 
osallistuminen hankkeisiin 

•

• Tutkimustuloksia ja hankkeita
•

• Vesinäytteet Hauho 5-2020
• YHTEENVETO HANKEVESISTÖJEN VEDEN LAADUSTA 2017-2019
• Vesinäytteet Ilmoilanselkä, Hauhonselkä, Vuorenselkä, Kirrinen 3-2019
• Hauhonselän linnustoselvitys 2018
• Ilmoilanselän linnustoselvitys 2018
• PAKKA-hankkeiden hauholaistuloksia
• Hauhonselän ulapan kalasto elokuussa 2018
• Vesinäytteet llmoilanselkä, Hauhonselkä, Vuorenselkä, Kirrinen 08-2018
• Vesinäytteet Ilmoilanselkä, Hauhonselkä 02-2018
• Kuhan kasvun ja sukukypsyyden selvitys Hauhon- ja Ilmoilanselällä 2017
• Saloy Oy:n sinilevakartta Hauhonselkä 2017
• Vesistösuunnittelun PAKKA-hanke 2017-2019
• Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Hauhon reitin alue 2015
• Hauhonselan ravinnekuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma 2014
•

•

https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2020/07/prohauho_tuloskooste_11.5.2020.pdf
https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2020/03/vesistc3b6suunnittelu_pakka_vesinaytetulosraportti.pdf
https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2019/04/tiedoston-pakka_050319-kopio.pdf
https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2019/03/hauhonselc3a4n-linnustoselvitys-2018.pdf
https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2019/03/ilmoilanselc3a4n-linnustoselvitys-2018.pdf
https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2019/03/pakka-hankkeiden-hauholaistuloksia.pdf
https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2019/03/hauhonselc3a4n-ulapan-kalasto-elokuussa-2018.pdf
https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2018/10/ilmoilanselkc3a4-hauhonselkc3a4-vuorenselkc3a4-kirrinen-08-2018.pdf
https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2018/10/ilmoilanselkc3a4-hauhonselkc3a4-02-20181.pdf
https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2019/01/kuha-tutkimus-2017.pdf
https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2018/04/sinilevakartta_hauho-2017.pdf
https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2017/07/vesistc3b6suunnittelun-pakka-hanke.pdf
https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2017/07/monivaikutteisten-kosteikkojen-yleissuunnitelma_hauhon-reitin-alue.pdf
https://prohauhonselka.files.wordpress.com/2017/07/hauhonselan_ravinnekuormitusselvitys_ja_kunnostussuunnitelma_2014.pdf


TEHTYJÄ TOIMENPITEITÄ

• Kosteikkojen kartoitukset ja toteuttaminen
– Elina Sorvali 

• Niitot

• Haapasaaren uoman ennallistaminen



Miten tästä eteenpäin yhdistyksen toimintaa 
voisimme kehittää ?

• Toiminta-alueen laajentaminen kattamaan Iso-Roineen ja 
Pyhäjärven valuma-alueineen

• Suojeluyhdistysten toiminnan roolin kirkastaminen osana 
vesiensuojelun kokonaiskuvaa taustalla Vesivisio 2050 

Mikä Vesivisio 2050? (SYKE)
• Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 on pitkälle 

tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena 
haluamme nähdä vesistöalueemme ja sen toiminnot: 
vesivarojen käytön, vesienhoidon, virkistyskäytön ja 
kalatalouden vuonna 2050. 

• Lähtökohtana on sovittaa yhteen toimijoiden tarpeet ja 
mahdollisuudet



Ikaalisten reitin vesienhoidon 
neuvottelukunta

– Hankkeessa perustettiin Ikaalisten reitin alueelle 
kumppanuuteen ja yhteistyöhön perustuva 
vesienhoito-organisaatio: Ikaalisten reitin 
vesienhoidon neuvottelukunta. Sen toiminta 
pyritään vakiinnuttamaan.

– Jäsenenä ovat hyvin laajasti alueen toimijat sekä 
viranomaiset. Toimintaan ovat tervetulleita 
mukaan kaikki!

• Toimintamallia laajennetaan saatujen 
kokemusten perusteella muille vesistöalueille. 



Mahdollisen neuvottelukunnan tai vastaavan 
perustaminen vesialueilla  muiden toimijoiden kanssa 

• Maakunnat
• Kunnat
• Ministeriöt
• Elinkeinoelämä 
• Asukkaat yrittäjät
• Virkistyskäyttäjät
• Matkailijat
• Yhdistykset 

– Vesiensuojeluyhdistykset, KVVY, Vanajavesikeskus
• Metsän- ja maanomistajat
• Vesialueiden omistajat
• Etujärjestöt
• Tutkimuslaitokset
• Yliopistot ja korkeakoulut
• Yhdyskunnat kaupungit

Pirkanmaan ELY-keskus, Virve Rinnola, Projektiasiantuntija 



Yhteistoiminnan aloittaminen Kukkian- ja Kuohijärven 
suojeluyhdistysten kanssa. 

Tavoite on jatkaa suunnittelua ja keskustelua jatkosta 
perustamalla ”yhteistyöryhmä”



Pro Hauhonselkä Ry

• Postiosoite: C/O Savikontie 3, 14700 Hauho

• SP: prohauhonselka@gmail.com

• WWW-osoite: www.prohauhonselka.fi

mailto:prohauhonselka@gmail.com

