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Pro Hauhonselkä Ry
• Jo 1990-luvun alussa aloitettiin seuraamaan vedenlaatua, jonka todettiin 

huolestuttavasti heikentyneen. Pirkanmaan ELY -keskuksen Hauhon reitin 
kuormitusselvitys 2002, Hämeen ympäristökeskuksen Maatalouden 
vesiensuojeluun liittyvä suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma 2004 ja Hanna 
Alajoen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykselle tekemä Hauhonselän 
ravinnekuormitusselvitys ja yleiskunnostussuunnitelma vuodelta 2014 kertoivat 
huolestuttavia lukuja.

• Pro Hauhonselkä ry vesiensuojeluyhdistys perustettiin 30.10.2016. 

• Yhdistyksen tavoite on edistää vesistöjen suojelua Hauhon pitäjän vesistöissä, johin
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. Päättymässä oleva Opitaan Ojista -hanke on ollut Pro 
Hauhonselän aktiiveille työllistävä ja merkittävä hanke.



TEHTYJÄ TOIMENPITEITÄ
• Kosteikkojen kartoitukset ja toteuttaminen

• Vesikasvillisuuden niitot Alvettulanjoki. Ilmoilan- ja 
Hauhonselkä

• Haapasaaren uoman ennallistaminen

• Vedenlaadun seuranta – näytteiden otot



Yhdistyksen osallistuminen hankkeisiin 
2016 - 2022 

• OO – opitaan ojista 1.3.2021 – 15.11.2022
• Vesinäytteet Hauho 5-2020 ja 9-2022
• 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/2020/07/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


Odotukset OO –opitaan ojista –hankkeesta (1/3)

• Hankeosaamisen 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

• Syntyisi vesienhallinnan päivitys alueelle
– Valuma-alueen ojaverkoston tilanne, 

kuormittavuus ja vanhojen vesirakenteiden 
kunnostustarve

– Ojanäytteet  => kokonaiskuva alueen 
vesiensuojelutarpeesta ja tämän pohjalta 
luotaisiin valuma-aluetasoinen suunnitelma 
yhdessä maanomistajien kanssa

Päivitetty vesiensuojelusuunnitelma tulevaisuuteen

Odotukset OO –opitaan ojista –hankkeesta (2/3)



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

• Syntyisi toimiva toimenpiteiden vaikutusten 
seuran jatkuvan parantamisen hengessä.

• Pilotin opetukset ja tulokset toimisivat 
referenssi- sekä opetusaineistona 
vesiensuojelutoimijoille 

• Pro Hauhonselkä Ry:n toiminnan kehittäminen

Odotukset 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

– Vapaa-ehtoisen vesienhoidon edistäminen 
pitäjämme alueella yhteistyössä kaikkien 
sidosryhmiemme kanssa



Miten me tämän pyrimme tekemään

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

– Suojeluyhdistysten toiminnan roolin kirkastaminen osana 
vesiensuojelun kokonaiskuvaa taustalla Opitaan ojista –
hankkeen opit ja Vesivisio 2050 

– Vahvan viranomaisten ja asiantuntijoiden yhteistyön 
edistäminen.

– Osallistuminen Hämeen alueen vesienkunnostusverkoston 
toimintaan. 

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

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

– Keväällä 2023 pidetään asiantuntijaseminaari Hauholla. 



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



Pro Hauhonselkä kiittää

Sydämellinen kiitos kaikille hankkeen osapuolille, että olemme 
saaneet olla mukana tekemässä yhteistyötä ja oppimassa 

kokonaisvaltaista vesienhoitoa kanssanne.  


