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Johdanto
Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa hankkeessa "Liikkuvan havaitsijan tiedonkeruu,
varastointi ja jakelupalvelu (HALI)" tavoitteena on luoda valmiudet erilaisten kenttähavaintojen ja mittausten sähköistämiseen ja uusien menettelytapojen käyttöönottoon. Projektin yhtenä tavoitteena
on kehittää vesilläliikkujien käyttöön toimiva mittalaitepaketti eli ”mittausreppu” veden laadun
omatoimiseen seurantaan. Pyrkimyksenä on lisätä vapaaehtoisten toimijoiden ja kansalaisten
osallistumismahdollisuuksia vesien tilan seurantaan ja hoitoon sekä edistää uusien teknologioiden
hyödyntämistä.
Hankkeeseen liittyen toteutimme ”HALI - Jokamiehen vedenlaadun mittausreppu maastoon
(mittalaitepaketin suunnittelu)” -kyselyn, jolla halusimme selvittää vesilläliikkujien ja muiden vesien
käyttäjien näkemyksiä mittalaitepaketin sisällöstä ja valmiuksia vesistöjen kunnon omatoimiseen
seurantaan. Tuloksia hyödynnetään projektissa jokamiehen mittalaitepaketin kokoamisessa.
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1 Kysely
Kysely toteutettiin verkkokyselynä käyttäen Webropol kysely- ja tiedonkeruusovellusta, jonka avulla
luotiin sähköinen kyselylomake. Lomake laadittiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Luodun kyselylomakkeen linkki lähetettiin kohderyhmille. Kyselyn
kysymykset olivat pääasiassa monivalintakysymyksiä, joista vastaajat pystyivät valitsemaan yhden tai
useamman vaihtoehdon. Viimeisessä kysymyksessä oli myös mahdollisuus antaa kehitysehdotuksia
hankkeeseen. Webropolin avulla vastaukset tallentuivat tietokantaan.
Kysely oli maanlaajuinen, kaikille avoin ja suunnattiin pääsääntöisesti vesistöistä kiinnostuneille
henkilöille mm. vesiyhdistyksien jäsenille. Alussa pohdittiin myös satunnaisotantaa, mutta siitä
luovuttiin. Kyselyn vastaukset käsiteltiin anonyymisti. Halutessaan vastaaja pystyi jättämään
yhteystietonsa, jotta hankkeen järjestäjät voivat mahdollisesti haastatella puhelimitse aiheeseen
liittyen. Kysely oli auki 27.1.2015 – 11.2.2015 välisenä aikana ja vastauksia tuli yhteensä 128 kpl.
Kuvassa 1 on kyselyn saate.

Kuva 1. Kyselyn saate
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2 Tulokset
2.1 Kiinnostus vesistöjen tilan seurantaan
Kysymyksillä 1 - 3 selvitettiin vastaajien kiinnostusta vesistöjen tilan seurantaan (kuvat 2,3 ja 4).
Vastaajista vain vajaa 6 % ei koe vesistön tilan seurantaa kovinkaan tärkeäksi tai ei ollenkaan tärkeäksi,
joten vastauksista voidaan selkeästi nähdä, että vesistön tila ja sen seuranta kiinnostavat. 61 %
vastaajista kokee vesistön tilan seurannan erittäin tarpeelliseksi ja 34 % kokee sen tarpeelliseksi.
Suurin osa olisi valmis myös mm. tekemään mittauksia yksinkertaisilla mittalaitteilla (79 %) tai
ottamaan vesinäytteitä (75 %). Moni kokee tärkeäksi myös, että omia mittaustuloksia voitaisiin
hyödyntää vesistöjen tilan seurannassa (47 %).
Näiden vastausten tulokset olivat odotettavissa, sillä oli tiedossa, että suuri osa vastaajista olisi
mahdollisesti mukana jossakin vesistöihin liittyvässä järjestäytyneessä toiminnassa (Vesiyhdistykset
ym.).

Kuva 2. Koetteko vesistön tilan seurannan tarpeelliseksi asuinalueellanne (kysymys 1, N=128)?
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Kuva 3. Mitkä tekijät vaikuttavat kiinnostukseenne seurata lähivesistöänne (kysymys 2, N=128)?

Kuva 4. Kotijärveni puolesta olen valmis, voit valita useita (kysymys 3, N=128)
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2.2 Tämänhetkinen toiminta vesistöjen tilan seurannassa
Kuten edellä on jo mainittu, suurin osa vastaajista oli jo lähtökohtaisesti kiinnostunut vesistöjen tilan
seurannasta – yli puolet vastaajista on mukana jossakin vesistöihin liittyvässä järjestäytyneessä
toiminnassa (kuva 5). 42 % vastaajista ei kuitenkaan ole mukana missään vesistöihin liittyvässä
järjestäytyneessä toiminnassa. Kysymyksen 5 vastauksista näemme myös, että yli 60 % vastaajista
mittaa/seuraa jotakin vesistöjen kuntoon liittyvää parametria (kuva 6).

Lämpötila, levätilanne,

näkösyvyys, vedenkorkeus ja jääolosuhteet ovat seuratuimpia parametreja. Näistä yhtä tai useampaa
parametria seuraa vajaa 30 % vastaajista. pH:ta seuraa 7,8 %, sähkönjohtavuutta 4,7 %,
happipitoisuutta 0,8 % ja muita kysymyksessä mainitsemattomia parametreja seuraa 16 % vastaajista.
34 % vastaajista ei tällä hetkellä seuraa mitään vesistöjen kuntoon liittyvää parametria. Kysymysten 4
ja 5 avoimet vastaukset ovat liitteissä 1 ja 2.

Kuva 5. Oletteko mukana jossakin vesistöihin liittyvässä järjestäytyneessä toiminnassa (kysymys 4, N=128)?
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Kuva 6. Seuraatteko/mittaatteko jo tällä hetkellä jotakin vesistön kuntoon liittyvää parametria, mitä (kysymys 5, N=128)?

Jos tämän kyselyn kysymyksen 5 tuloksia vertaa alla olevaan Järviwikin kuvaajaan (kuva 7) voimme
huomata, että molemmissa lämpötila, levätilanne, näkösyvyys ja vedenkorkeus nousevat esille ja ovat
seuratuimpia parametreja.

Kuva 7. Yleisimmin havainnoidut parametrit Järviwikissä

HALI – kyselyn raportti

9 / 28

28.10.2015

2.3 Tämänhetkiset resurssit vesistöjen tilan seurantaan
Kysymyksillä 6 ja 7 (kuvat 8 ja 9) selvitettiin vastaajien tämänhetkistä halukkuutta suorittaa mittauksia
ja kirjata tuloksia sähköisesti. Yli 85 % vastaajista olisi kiinnostunut suorittamaan mittauksia, jos
hänellä olisi tarvittavat laitteet. Lähes sama prosenttimäärä vastaajista olisi myös valmis pitämään
sähköistä kirjanpitoa havainnosta. 13 % vastaajista ei olisi kovin kiinnostunut ja 1,6 % vastaajista ei olisi
ollenkaan kiinnostunut suorittamaan mittauksia, jos hänellä olisi tarvittavat laitteet. 13 % vastaajista ei
osaa sanoa haluaisiko tallentaa havaintoja sähköisesti omaan kirjanpitoon, jos siihen olisi helppo tapa
ja 4,7 % ei kirjaisi havaintoja omaan sähköiseen kirjanpitoon.

Kuva 8. Jos teillä olisi tarvittavat laitteet asuinalueenne vesistön/vesistöjen tilan seurantaan, olisitteko kiinnostunut
suorittamaan mittauksia (kysymys 6, N=128)?
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Kuva 9. Jos käytössänne olisi helppo tapa tallentaa havaintonne sähköisesti esim. puhelimen tai tablettitietokoneen avulla
suoraan omaan kirjanpitoonne, käyttäisittekö sitä tarkkailussa (kysymys 7, N=128)

Kysymyksestä 8 (kuva 10) selviää, että 77 % vastaajista olisi valmis ottamaan vesinäytteen ja
postittamaan sen, mutta ei kuitenkaan haluaisi itse maksaa analyysia. 11 % voisi itse maksaa analyysin,
jos tulokset näkyisivät internetissä. 12 % ei haluaisi ottaa vesinäytettä ja postittaa sitä.

Kuva 10. Olisitteko valmis ottamaan vesinäytteen järvestänne ja postittamaan sen (kysymys 8, N=128)?

Kysymyksellä 9 (kuva 11) vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka monta kertaa vuodessa vastaaja olisi
valmis suorittamaan mittauksia keskitetysti yhdeltä paikalta. Tällöin vesistöistä olisi mahdollista saada
tietoa pidemmältä aikaväliltä. Lähes 50 % vastaajista olisi valmis ottamaan näytteen 0-5 kertaa

HALI – kyselyn raportti

11 / 28

28.10.2015

vuodessa ja noin neljäsosa voisi ottaa näytteen 5-10 kertaa vuodessa. 17 % vastaajista olisi valmis
ottamaan näytteen 10–15 kertaa vuodessa ja loput 9,6 % jopa yli 15 kertaa vuodessa.

Kuva 11. Montako kertaa vuodessa olisitte valmis suorittamaan mittauksia yhdellä paikalla (kysymys 9, N=128)?

Vastaajilta kysyttiin myös onko heillä käytössään vene (kuva 12). Suurella osalla vastaajista on
soutuvene (69 %) ja/tai moottorivene (50 %). 5,5 %:lla vastaajista on jokin muu esim. kanootti ja 7,8
%:lla ei ole käytössään venettä.
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Kuva 12. Onko käytössänne vene (kysymys 10, N=128)?
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2.4 Kiinnostus/valmius mittausten suorittamiseen
Kysymyksellä 11 (kuva 13) selvitettiin vastaajien kiinnostusta mitata syvemmältä vedestä eli
pintaveden alapuolelta. 29 % vastaajista olisi erittäin kiinnostunut, 52 % kiinnostunut, 14 % ei kovin
kiinnostunut ja 4,7 % ei ollenkaan kiinnostunut tästä mahdollisuudesta.

Kuva 13. Olisitteko kiinnostunut mittaamaan syvemmältä vedestä, pintaveden alapuolelta (kysymys 11, N=127)?

Kysymyksellä 12 selvitettiin kuinka kaukana kotiaan tai mökkiään vastaaja olisi valmis suorittamaan
mittauksia. Vastausvaihtoehtoina oli 0-0,5 km, 0,5-1 km, 1-2 km ja yli 2 km. Kaiken kaikkiaan vastaajien
prosenttimäärä jakautui melko tasaisesti näiden vaihtoehtojen välillä (kuva 14), mutta kuitenkin 27 %
vastasi 1-2 km ja 30 % vastasi yli 2 km.

Kuva 14. Kuinka kaukana kotianne tai mökkiänne olisitte valmis suorittamaan mittauksia (kysymys 12, N=128)?
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Kysymyksen 13 (kuva 15) vastauksista selviää, että 45 % vastaajista ei ole kovin kiinnostunut
suorittamaan mittauksia muualla kuin lähimmässä koti- tai mökkivesistössä ja 25 % ei ole ollenkaan
kiinnostunut lähtemään suorittamaan mittauksia muualle kuin lähimpään koti- tai mökkivesistöön.
Noin viidesosa olisi kiinnostunut ja 8,6 % olisi erittäin kiinnostunut suorittamaan mittauksia myös
muissa vesistöissä.

Kuva 15. Olisitteko kiinnostunut suorittamaan mittauksia muualla kuin lähimmässä koti- tai mökkivesistössänne (kysymys
13, N=128)?

2.5 Mittalaitepaketin suunnittelu
Kysymyksillä 14 - 17 kartoitettiin vastaajien mielipiteitä mittalaitepaketista ja sen sisällöstä. Vastaajille
annettiin myös mahdollisuus ehdottaa mittalaitepakettiin lisättäviä ja/tai siitä poistettavia
parametreja. Kysymysten 15 - 16 avoimet vastaukset ovat liitteissä 3 ja 4.
Kysymyksellä 14 (kuva 16) selvitettiin, mikä mittalaitepakettivaihtoehdoista vastaisi parhaiten
vastaajan omaa kiinnostusta. 40 % vastaajista olisi kiinnostunut mittalaitepaketista 3, 27 % vastaajista
mittalaitepaketista 2 ja 33 % vastaajista mittalaitepaketista 1.
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Kuva 16. Mikä seuraavista mittalaitepaketeista vastaisi parhaiten omaa kiinnostustanne (kysymys 14, N=128)?

Kysymyksen 15 (kuva 17) vastauksista selviää, että suurin osa (57 %) vastaajista ei osaa sanoa lisäisikö
valitsemaansa mittalaitepakettiin jonkin mitattavan parametrin. 20 % vastaajista lisäisi valitsemaansa
mittalaitepakettiin jonkin parametrin mm. lämpötila (mittalaitepaketti 2), happi ja levätesti.
Kysymyksessä 16 (kuva 18) kysyttiin haluaisiko vastaaja poistaa valitsemastaan mittalaitepaketista
jonkin parametrin. Vain 6,3 % vastaajista vastasi kyllä. 38 % vastaajista ei poistaisi mitään parametria ja
loput 56 % ei osaa sanoa poistaisiko mitään parametria.

Kuva 17. Lisäisittekö jonkin mitattavan parametrin valitsemaanne mittalaitepakettiin (kysymys 15, N=128)?
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Kuva 18. Poistaisitteko jonkin mitattavan parametrin valitsemastanne mittalaitepaketista (kysymys 16, N=128)?

Kysymyksellä 17 (kuva 19) selvitettiin kuinka paljon vastaaja olisi

valmis maksamaan

mittalaitepaketista. Vastauksista selviää, että 44 % vastaajista ei maksaisi mitään. Kuitenkin 23 %
vastaajista olisi valmis maksamaan 0 - 50 euroa ja 19 % vastaajista olisi valmis maksamaan 50 – 100
euroa. Vajaa 10 % vastaajista olisi valmis maksamaan 100 – 200 euroa ja reilu 3 % vastaajista 200 – 500
euroa. 1,6 % vastaajista olisi valmis maksamaan jopa yli 500 euroa.

Kuva 19. Kuinka paljon olisitte valmiita maksamaan mittalaitepaketista (kysymys 17, N=128)?
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2.6 Sovellus ja mittaustulosten kirjaaminen
Kysymyksellä 18 (kuva 20) selvitettiin onko vastaajalla käytössään jokin kysymyksessä esitetyistä
laitteista. Vastaaja on voinut valita yhden tai useamman kysymyksessä esitetyistä laitteista. Suurella
osalla vastaajista on tietokone, jossa internet (88 %) ja/tai älypuhelin, jossa internet (66 %). 39 %:lla
vastaajista on tablettitietokone, jossa internet. Yhteensä vajaalla 50 %:lla vastaajista on älypuhelin,
tablettitietokone tai tietokone ilman internetiä. Vastausvaihtoehtoon ”Ei mitään näistä” vastasi 0 %.

Kuva 20. Onko käytössänne jokin seuraavista (kysymys 18, N=128)?
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Vastaajilta kysyttiin myös mikä olisi heille paras tapa kirjata mittaustulokset (kuva 21). 50 % vastaajista
kirjaisi mittaustulokset kännykän tai muun mobiilisovelluksen avulla, josta tieto menisi datayhteyden
kautta palveluun. 42 % vastaajista kannattaa perinteistä paperilomaketta ja tiedon syöttöä käsin
internetsivuille. 7,8 % vastaajista ei haluaisi kirjata havaintojaan mihinkään julkiseen palveluun.

Kuva 21. Mikä olisi teille paras tapa kirjata mittaustulokset (kysymys 19, N=128)?

Kysymyksellä 20 selvitettiin olisiko vastaaja kiinnostunut mahdollisuudesta nähdä sosiaalisessa
mediassa myös muiden vesilläliikkujien tekemiä havaintoja (kuva 22). Noin 75 % vastaajista olisi
erittäin kiinnostunut tai kiinnostunut ja 20 % ei olisi kovin kiinnostunut näkemään muiden
vesilläliikkujien tekemiä havaintoja sosiaalisessa mediassa. Vain 4,7 % vastaajista ei olisi ollenkaan
kiinnostunut näkemään muiden tekemiä havaintoja.
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Kuva 22. Olisitteko kiinnostuneet mahdollisuudesta nähdä sosiaalisessa mediassa myös muiden vesilläliikkujien tekemïä
havaintoja (kysymys 20, N=128)?

Kysymyksellä 21 selvitettiin kokeeko vastaaja mittaustulosten julkaisemisen sosiaalisessa mediassa tai
muussa internetpalvelussa hyödyllisenä (esim. Järviwiki, Facebook) (kuva 23). Noin 84 % vastaajista
kokee mittaustulosten julkaisemisen erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä. 13 % vastaajista ei koe
mittaustulosten julkaisemista kovin hyödyllisenä ja 3,1 % ei ollenkaan hyödyllisenä.

Kuva 23. Koetteko mittaustulosten julkaisemisen sosiaalisessa mediassa tai muussa internetpalvelussa hyödyllisenä esim.
Järviwiki, Facebook (kysymys 21, N=128)?
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Vastaajilta kysyttiin myös hyväksyvätkö he, että heidän havaintonsa vesistöstä/vesistöistä ovat
sosiaalisessa mediassa myös muiden nähtävissä (kuva 24). 84 % vastaajista hyväksyy, että omat
havainnot ovat muiden nähtävissä ja vain 5,5 % ei hyväksy tätä. 10 % vastaajista ei osaa sanoa
hyväksyisikö.

Kuva 24. Hyväksyttekö, että omat havaintonne vesistöstä/vesistöistä ovat sosiaalisessa mediassa myös muiden nähtävissä
(kysymys 22, N=128)?

Kysymyksen 23 vastauksista näemme, että graafiset kuvaajat (76 %) ja karttakuvat (70 %) olisivat
vastaajien mielestä mielekkäimpiä mittaustuloksien/havaintojen esitystapoja (kuva 25). 27 %
vastaajista tarkastelisi mittaustuloksia/havaintoja mieluiten Excel -tiedoston muodossa ja 20 %
tekstitiedostona.

Kuva 25. Missä muodossa eri mittaajien mittaustuloksia/havaintoja olisi mielekkäintä tarkastella (kysymys 23, N=128)?
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3 Johtopäätökset
Koska hankkeen ajatuksena on lisätä ”maallikoiden” osallistumista vesistöjen tilan seurantaan, tämän
kyselyn tulokset eivät välttämättä anna parasta mahdollista kuvaa todellisesta tilanteesta. Esimerkiksi
väestörekisterin

satunnaisotannalla

toteutetun

kyselyn

tulokset

edustaisivat

paremmin

peruskansalaisten mielipiteitä, mutta tällaista kyselyä ei tämän projektin puitteissa kuitenkaan enää
toteuteta. Kuitenkin noin 42 % kyselyyn vastanneista ei ole mukana missään vesistöjen kuntoon
liittyvässä järjestäytyneessä toiminnassa, joten kyselyn tuloksiin ja niiden monipuolisuuteen ollaan
tyytyväisiä.
Suurin osa vastaajista kokee vesistöjen tilan seurannan tarpeellisena ja olisi kiinnostunut suorittamaan
mittauksia, jos käytössä olisi tarvittavat laitteet, joten mittalaitepaketille on kysyntää. Lähtökohtaisesti
ollaan kiinnostuneita oman koti- tai mökkivesistön kunnosta. Kyselyn perusteella esiin nousee
kuitenkin yksi haaste – vajaa 44 % vastaajista ei olisi valmis maksamaan mittalaitepaketista mitään ja
kuitenkin kallein mittalaitepaketti sai eniten kannatusta. Kuten edellä on mainittu, 42 % kyselyyn
vastanneista ei ole mukana missään vesistöjen kuntoon liittyvässä järjestäytyneessä toiminnassa ja 44
% vastaajista ei maksaisi mittalaitepaketista mitään, joten näillä kahdella seikalla voi olla toisiinsa
yhteys.
23 % voisi maksaa mittalaitepaketista 0 – 50 euroa, 19 % olisi valmis maksamaan 50 – 100 euroa ja 9,4
% maksaisi jopa 100 – 200 euroa (kuva 17). Eniten kannatusta saivat mittalaitepaketti 1 ja
mittalaitepaketti 3. Näiden seikkojen perusteella kysyntää voisi olla yksinkertaiselle ja edulliselle
mittalaitepaketille, joka suunnattaisiin maallikoille ja hieman edistyneemmälle mittalaitepaketille, joka
suunnattaisiin esim. vesiyhdistyksille. Vesiyhdistykset voisivat esimerkiksi ostaa mittalaitepaketteja,
joita jäsenet voisivat tarvittaessa lainata mittausten suorittamiseen.

Kyselyn perusteella

mittalaitepaketti koostuisi melko yksinkertaisista, helppokäyttöisistä ja edullisista tuotteista, mm.
lämpötilamittari, näkösyvyyslevy ja pH-liuskat. Lopullisen mittalaitepaketin sisällön valinnassa
hyödynnetään kuitenkin kyselyn tuloksien lisäksi myös laboratoriotestejä.
Kyselyn perusteella sähköiseen kirjanpitoon on kiinnostusta ja tuloksia ollaan halukkaita kirjaamaan
yhteiseen sähköiseen palveluun, joten tähän tarkoitetulle sovellukselle olisi käyttöä. Sovellusta ei
kuitenkaan tämän projektin puitteissa tehdä.
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LIITTEET
Liite 1: Oletteko mukana jossakin vesistöihin liittyvässä järjestäytyneessä toiminnassa? (Kysymys 4
avoimet vastaukset)
Vesiensuojelu- tai hoitoyhdistys, mikä?
Pääjärven suojelu ry
Kovesjärven vesien vesiensuojeluyvdistys ry
Daphnia Dragsfjärd ry
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Lammenjärven-Kairajärven suojeluyhdistys (epävirallinen), Lohja
Jukajärven vesienhoitoyhdistys
osakaskunta
Iso-Suojärven suojeluyhdistys ry
ESELY, yhteistyöryhmä,
Paalijärven ja Vähäjärven Suojeluyhdistys ry
PoTeHu vesiensuojeluyhdistys (Vihti)
PoTeHu, Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarin vesiensuojeluyhdistys
Osakaskunnissa useissa
Helsingin seudun ja Vantaanjoen vsy
Kyyvesi kuntoon-hanke, https://esvesienhoito.wordpress.com/kyyvesi-kuntoon/
Puhdas Puula Ry
Pro Höytiäinen ry. Jakokosken osakaskunta
Pro Höytiäinen ry
Pro Höytiäinen Ry (ppuheenjohtaja)
Joutsi-ja Tuurujärven suojeluyhdists ry
Viinijärvi - Heposelkä
Iisalmen luonnontstävät
Pro Joroisselkä Ry

HALI – kyselyn raportti
28.10.2015

Kansalaisjärjestö, mikä?
WWF öljyn torjunta joukot
John NURMISEN säätiö, Pidä Saaristo Siistinä ry.
Sll
Terveempi Onkivesi yhdistys
Terveempi Onkivesi ry
Luonnnsuojeluliitossa ja sen vesiensuoelutyössä
Haukivuoren Aluejohtokunta,
Suomen luonnonsuojeluliitto
kyläyhdistys, jakokunta (kalastuskunta)
Kontiolahden luonnonystävät
Suomen luonnonsuojeluliitto
Savonjärven kyläyhdistys
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Kontiolahden luonnonystävät
Länsi-Saimaan Järvipelastajat
Joutsi- ja Tuurujärven Suojeluyhdistys
Iisalmen luonnon ystäväin yhdistys
iisalme luonnon ystävät.
ympäristöyhdistys
pro höytiäinen
Muu, mikä?
Vesialan opetustoiminta ammattikorkeakoulussa
STOY ry ja Project Baseline Porkkala
Kyläyhdistys
Vesistökunnostus verkosto
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Pienellä porukalla, kunnan kera yhteistyössä.
Veden puhdistukseen ja vesistöjen kunnostukseen tuotteita myyvässä yrityksessä
Vesienhoidon suunnitteluryhmä Pohjois-Savo
olen varajäsen paikallisessa osakaskunnassa
Suomen Vesiyhdistys ry
Osakaskunnassa
Seuraamme Saimaan veden humuspitoisuutta Ristiinassa
Lypsykarjankasvatus vesistöjä suojellen, mm.kosteikot,laskeutusaltaat
osittain turvehait-ryhmän seurantaa
rakennan ja koordinoin kansainvälisiä hankkeita
Olen konsultoinut vesistökunnostuksista järvensuojeluyhdistyksiä.
MTK
Osakaskunta
Suomen Luonnonsuojeluliiton Iisalmen yhdistys
RAE hanke, Stop Talvivaara
mhy
Olen töissä vesilaitoksella-velvotetarkkailut raakavesilähteellä ja purkuvesistössä
Stop-Talvivaara
Kyyveden mustaselän mökkiläinen jonne vapon turvevedet johdetaan
Yritin saada vihreiden kanssa aikaan kansalaiskeräystempauksen vesien tilan tutkimiseksi, mutta vihreitä
taitaa kiinnostaa enemmän risukoiden suojelu, kun vesien tila.
vesiosuuskunnassa
Kalastuskunta
kalastusjärjestö
Kalastusalue, isännöitsijä
Kyyveden pinnan vaihtelun hallinta, veden laatu yms.
Suomen Limnologinen Yhdistys
Alan konsultointi
liperin mökkiläistoimikunta
Mökkiläistoimiunta
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Sotkuman Osakaskunta
Puulan kalastusalue, Hirvensalmen osakaskunta
Kalastuskunta
Puhtaiden vesien puolesta kansalaistoimintaa, SLL yhdistysten toimintaa, Talvivaara, Kaavi jne
aluehallintoviranomainen, ELY
Joroisten osakaskunta
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Liite 2: Seuraatteko/mittaatteko jo tällä hetkellä jotakin vesistön kuntoon liittyvää parametria, mitä? (
Kysymys

5

avoimet

vastaukset)

Kirjanpitokalastus
Aisti havainnoin.
Väriarvo, humuspitoisuus
KMnO4 -kulutusta
Pelloista maa-analyysit
kasvillisuus
(vedenkorkeutta ja lämpötilaa summittaisesti, ei kirjanpitoa)
Seuraan Hertta-tietokannasta
Neuvon mittauksia
Ruovikoiden lisääntymistä
seuraan Vuoksen vesistöä
vanhat kaivosvedet
Ravinteet
Humuksen leviäminen turvesuolta
Turvemudan ilmestymistä
Fosfori, typpi ja orgaaninen hiili
COD
Kalasaalis
raskasmetallit, radioaktiiviset aineet, lantanoidit, fluoridi, ammonium typpi, arseeni, kromi-VI, suolat
Olen toimittanut kalanäytteitä Hg-mittauksiin
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Liite 3: Lisäisittekö jonkin mitattavan parametrin valitsemaanne mittalaitepakettiin (Kysymys 15
avoimet vastaukset)
aistinvarainen tarkastelu
lämpötila (2 vastaajaa)
Happi (4 vastaajaa)
CODMn
USB-kaapelikamera vedenalaisiin kuvauksiin
torjunta-ainejäämiä
fosfaattifosfori
levätesti (3 vastaajaa)
sulfaatti
vanhojen kaivosten suotovedet
raskasmetallit (2 vastaajaa)
humuksen määrä (3 vastaajaa)
raudan määrä
Typpi, jos nitraattinäyttö, ei ole riittävä
Jään paksuus, Milloin järvi jäätyi - avautui eli jääkansiaika
Biologinen hapenkulutus
Kolibakteerit
radioaktiiviset aineet, lantanoidit, fluoridi, ammonium typpi, arseeni, kromi-VI, suolat
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Liite 4: Poistaisitteko jonkin mitattavan parametrin valitsemastanne mittalaitepaketista? (Kysymys 16
avoimet vastaukset)
rauta
Näkösyvyyslevy on näissä vesistöissä tarpeeton?
johtokyky
alkaliniteetin testiliuska (2 vastaajaa)
en tunne kaikkia paketin osia, joten haluaisin tiedon niiden sisällöstä ja
mahdollisuuksista niiden mittausedellytyksiin.
sähkönjohtokykymittari
nitriitti

