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Pääjärven Suojeluyhdistyksen kyselytutkimuksen tulokset 2010

Oletko tyytyväinen järven veden; kyllä ei

laatuun 6 11

puhtauteen 10 9

väriin 5 13

tuoksuun 11 6

Jos et ole tyytyväinen, mikä on vikana

Ei ole kirkasta(ruskeaa), suovettä, mutaa, limalevää, humusperäistä, mudan hajua, 

kyllä ei

Oletko osallistunut kasvillisuuden poistamiseen järvestä 16 4

Parantunut 12 kpl, pysynyt ennallaan 8 kpl,

kyllä ei

Käytkö säännöllisesti uimassa, jos et käy, miksi et 13 6

Limalevää ja mutaa ihoon 3 kpl,

Pitäisikö järviveden alimman tason  korkeutta; kyllä ei

nostaa 11 7

laskea 0 11

Oletko valmis osallistumaan järviveden noston kustannuksiin 9 8

Kalastatko 17 4

Jos et kalasta, miksi et

En tykkää hauesta, pohjakasvillisuus haittaa, limalevä haittaa, kaloissa mutaa,

Onko saaliskalojen määrä viiden viimeisen vuoden aikana kyllä ei

lisääntynyt 4 7

vähentynyt 6 8

Luotatko saaliskalojen puhtauteen 18 0

Pitäisikö kaloja istuttaa 17 1

Kysely lähetettiin talouskohtaisesti, yhteensä 54 kpl ja vastauksia saatiin 21, 
vastausprosentti oli 39% 

Mihin suuntaan veden laatu on mielestäsi kehittynyt viimeisten vuosien 
aikana
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Mikä on mielestäsi tämän hetken tärkein toimenpide toteutettavaksi Pääjärven suojelussa

Mitä odotuksia sinulla on suojeluyhdistyksen hallitukselta

Mihin asioihin haluaisit suojeluyhdistyksen toiminnassaan ensisijaisesti keskittyvän

kyllä ei

14 4

16 1

Olisitko itse halukas osallistumaan talkoisiin
16 1

10 5

Muita terveisiä suojeluyhdistykselle

TIETOA VASTAAJASTA

Onko vastaaja 

Pääjärven alueelta 19

Ilmetyn alueelta 2

Valumavesien suodatus x6, valumavesien laadun tarkkailu, veden laadun tarkkailu, 
lentolannoitusten lopettaminen, suojavyhykkeet, soiden ojitus kuriin, veden tason nostaminen 
x5, kaislikkojen niitto, Syrjänharjun uoma tukittava, jokaisen järvenkäyttäjän vastuuta 
korostettava, Vähä-Ilmetyn ranta-asukkaiden aktivointi ja jokiyhteyden kunnossapito

Yhdistyksen säännöt sisältävät myös järven ympäristöön liittyvät toimet, toimenpiteitä 
limälevän vähentämiseen (vesipiirit, EU), hyvää jatkoa suojelutyössä, johtokunnalta vahva 
tuki puheenjohtajalle ja sihteerille, toiminta on muuttunut ”ulospäin suuntautuvaksi” hyvä niin, 
asukkaiden valistaminen (jokaisella vastuun), toiminnan ja jäsenistön aktivoiminen, 
tiedotteen saattaminen koko alueen kattavaksi, järvi kuntoon, 

Selvitettävä virkistysalueen laajentamisen suunnitelmat ja niiden vaikutus järveen, järvi 
säilytettävänä luonnonmukaisena, veden puhtauden tarkistuksiin määräajat, suo-ojat 
umpeen jos mahdollista, kalkitus, hapetus, veden korkeuden nosto x4, jatkuvaa seurantaa 
x4, tulo-ojista ja niiden vesistä huolehtiminen x4, valistus, roskakalastus?, vesikasvillisuuden 
poisto, Syrjänharjun uoma tukittava ja yläjärven pita pitää palauttaa vuosituhantiseen 
tasoonsa ja Lanakosken suulle ylijuoksutuspato, Vähä-Ilmetyn tulo-ojien käsittely Pääjärveltä 
saatujen kokemusten pohjalta, jäsenhankinnan tehostaminen, 

Jos suojeluyhdistys järjestää Pääjärvellä jonkin tapahtuman, olisitko 
valmis osallistumaan järjestelyihin

Pitäisikö suojeluyhdistyksen järjestää talkoita toimintaansa liittyvien 
asioiden toteuttamiseksi

Olisitko valmis tukemaan yhdistyksen toimintaa muutenkin kuin mitä 
jäsenmaksuna maksat

Pääjärvi on matalana järvenä herkkä muutoksille ja sen takia patoa ei tule toteuttaa veden 
virtausten muutosten takia sekä ravinteita voi huuhtoutua tällä hetkellä veden yläpuoliselta 
maa-alueelta. Kynnysniemen suojelusta tulee pitää huolta. Mikähän on Pääjärven luokitus 
tällä hetkellä? Mitä talkoita? Saako talkoisiin EU-rahaa? Kysely on erinomainen juttu – kiitos 
johtokunnalle x2. Nuorempia mukaan - infokirje kaikille talouksille. Hyvin suunniteltuja 
toimenpidetalkoita esim. pinnannostohankkeen toteutus. Koko järvialueen käyttäjät mukaan 
toimintaan. Yksittäisen jäsenen toiminnan tukeminen voisi liittyä esim. asioiden vireille 
saamiseen ja suunnitelmien tekemiseen. Itse asioiden toteutukset ovat usein jo niin kalliita, 
että niihin tarvitaan rahat muualta. Mönkijät käyttökieltoon, kärsijöinä eläimet, ihmiset ja 
luonto. Syrjänharjun uoma palautettava entiselleen.

rasti 
ruutuun!
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Oletko 

kesäasukas 18

ympärivuotinen asuja 3

Omistatko 

rantamökin 17

kuivanmaan mökin 4

Mikä on suurin puute, haitta, korjattava asia, johon pitäisi saada parannus

 

Kirjoita sähköpostiosoitteesi tähän

Risto Järvinen

Kirjokalliontie 24 A

00430 Helsinki

tai sähköpostilla;

Limalevä, kovan pohjan päällä mutaa x2, veden korkeus x3, valumavesien puhtaus, 
rehevöitymisen estäminen, 

Alla voit ilmoittaa oman sähköpostiosoitteesi. Keräämme sähköpostiosoitteita 
Suojeluyhdistyksen asioista tiedottamisen helpottamiseksi ja tiedon kulun nopeuttamiseksi. 

Palauta vastaksesi 30.4 2010 
mennessä osoitteella;

risto.h.jarvinen@gmail.com


