
KYSELYLOMAKE: FSD3306 SAARIJÄRVEN REITIN TILA JA MUUTOKSET: ASUKASKYSELY

2015

QUESTIONNAIRE: FSD3306 THE HEALTH OF NATURAL WATERWAYS IN SAARIJÄRVI: RE-
SIDENT SURVEY 2015

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: https://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: https://www.fsd.uta.fi/en/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: https://www.fsd.uta.fi/sv/



Kyselylomake, Saarijärven reitti 

Hyvä Saarijärven reittialueen kuntien asukas! 

Kädessäsi on kyselylomake, jolla hankitaan tietoa Saarijärven reitin vaikutusalueella olevien luonnonvesien 
tilasta ja muutoksesta sekä vesien merkityksestä asukkaille. Kysely koskee Kyyjärven, Karstulan, Saarijärven 
ja Uuraisten kuntien alueella olevia järviä, jokia ja muita luonnonvesiä. Tutkimusalue näkyy alempana 
olevasta kartasta.   

Vesien tilaa on tähän asti tutkittu pääosin luonnontieteellisillä veden laatua mittaavilla menetelmillä. Tämä 
kysely tehdään, koska kansalaisten omaan kokemukseen perustuvalla tiedolla on suuri merkitys. Sen avulla 
voidaan täydentää ja täsmentää tuloksia, sekä selvittää seikkoja, joihin luonnontieteelliset menetelmät 
eivät yllä. Sellaisia ovat esimerkiksi vesistöjen merkitys asukkaille ja ihmisten havainnot vesiympäristöstä. 
Pyydämme ystävällisesti aikaasi lomakkeeseen perehtymiseen ja täyttämiseen. Lomake sisältää erityyppisiä 
kysymyksiä, jotka kaikki eivät ehkä ole kannaltasi mahdollisia vastata. Niissä tapauksissa voit siirtyä 
eteenpäin seuraaviin kysymyksiin. Mikäli sinulla on sellaista tietoa, joita haluat tuoda esille laajemmin, 
otamme mielellämme vastaan vastauslomakkeen mukaan liittämiäsi kirjallisia selostuksia. 

Tutkimuksen tekee Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteitä edustava tutkijaryhmä tohtori Miikka Salo, 
maisteri Eija Syrjämäki, professori (emeritus) Esa Konttinen ja dosentti Sakari Möttönen. Tutkimusta 
rahoittavat Keski-Suomen Liitto, Saarijärven kaupunki sekä Karstulan, Kyyjärven ja Uuraisten kunnat. 

Pyydämme, että palautat lomakkeen palautuskuoressa kahden viikon kuluessa. Postimaksu on jo valmiiksi 
maksettu. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tulokset julkistetaan raporttina, josta 
yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Tutkijat sitoutuvat tunnistetietosi pysymiseen vain tutkijoiden 
tiedossa.   

   Yhteistyöstä etukäteen kiittäen, 

   Esa Konttinen    Sakari  Möttönen    Miikka Salo 
 [yhteystieto poistettu] 

© MML, 2015 

Osoitelähde: 
Väestötietojärjestelmä 
Väestörekisterikeskus 
PL 70 
00581 Helsinki 



1. Taustatiedot

Sukupuoli

mies

nainen

Millainen koulutus sinulla on:

Ei ammatillista koulutusta

Ammattikoulu tai kouluasteen ammatillinen tutkinto

Opistotutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto

Yliopisto- tai tiedekorkeakoulututkinto

Vakituisen asuinkuntasi postinumero

Syntymävuosi:

Toimiala, jolla pääasiallisesti työskentelet:

Maa- ja metsätalous

Teollisuus

Rakentaminen ja kiinteistöala

Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta

Kunta ja valtio

Muut palvelut

En ole mukana työelämässä

Johtavassa asemassa

Esimiestehtävissä

Asiantuntijatehtävissä

Työntekijä

Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja

Kotiäiti tai koti-isä

Opiskelija

Eläkeläinen

Työtön

Ammattiryhmä, johon katsot lähinnä kuuluvasi:
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Kyselylomake, Saarijärven reitti

Omistatko tai perheenne rantaa vesistön äärellä alueella, joka sijaitsee jonkin seuraavan kunnan alueella?

Karstula Saarijärvi Uurainen Kyyjärvi Emme omista

Millaisen vesistön  äärellä omistus sijaitsee?

Järvi Lampi Joki Puro

Vesistön nimi: _____________________

Kuinka kauan olet asunut nykyisessä asuinkunnassasi:

2 vuotta tai vähemmän 3-10 vuotta yli 10 vuotta

omakotitalossa

rivitalossa

kerrostalossa

Asutko

 Mikä on vakituisen asuinpaikkasi etäisyys järven tai joen rantaan?

Rantatontti alle 500 metriä 0,5 km - 1km 1-2 km 2-5 km yli 5 km

rantasaunan

vapaa-ajan asunnon (mökin) alueella, joka sijaitsee jonkin seuraavan kunnan alueella:

Omistatko tai perheenne:

Karstula Saarijärvi Uurainen Kyyjärvi missä?_________________ En omista mökkiä

Jos omistat tai perheenne omistaa mökin, onko mökki veden äärellä?

kyllä

ei

9753006280



2. Millainen on mielestäsi Saarijärven reitin vesistön tila nykyisin?

1    2    3  4    5    6
Asuntoasi tai mökkiäsi lähimpänä
olevassa järvessä tai joessa

Oman kylän tai taajaman alueella
olevissa järvissä

Saarijärven reitillä yleisesti

Huono

1

Välttävä

2

Hyvä

4

Tyydyttävä

3

Erinomainen

5

Ei tietoa

6

3. Millainen on Saarijärven reitin jokien ja/tai järvien merkitys sinulle?

Alueen luonnon virkistyskäytön
merkitys minulle on

Alueen suoluonnon merkitys minulle on

Alueen vesistöjen merkitys minulle on

1    2    3    4    5

erittäin pieni erittäin suuri

1    2    3    4    5

erittäin pieni erittäin suuri

1    2    3    4    5

erittäin pieni erittäin suuri

Jos merkitystä, niin mitkä virkistysmuodot toteutuvat osaltasi:

mökkeily

retkeily

kalastus

metsästys

uinti

saunominen

maisemien katselu

vesiluonnon tarkkailu

marjastus tai sienestys

2

_____________________________ en vietä aikaa vesistön äärellä

Vesistö, jonka luona vietät eniten aikaasi:

4. Muutos Saarijärven reitin jokien ja/tai järvien tilassa
Vesistön tilassa voi tapahtua ajan kuluessa sekä parantumista että huonontumista. Minkälainen on
käsityksesi tapahtuneista muutoksista?

Saarijärven reitin jokien ja/tai järvien tila on mielestäsi jossain vaiheessa parantunut?

Kyllä En osaa sanoa Ei

Ennen 1960-lukua 1960-luvulla 1970-luvulla 1980-luvulla 1990-luvulla 2000-luvulla

Myönteiset muutokset ovat ensi kerran alkaneet näkyä:

Ennen 1960-lukua 1960-luvulla 1970-luvulla 1980-luvulla 1990-luvulla 2000-luvulla

Myönteiset muutokset ovat olleet suurimmillaan:

Saarijärven reitin jokien ja/tai järvien tila on mielestäsi huonontunut?

Kyllä En osaa sanoa Ei

Ennen 1960-lukua 1960-luvulla 1970-luvulla 1980-luvulla 1990-luvulla 2000-luvulla

Kielteiset muutokset ovat ensi kerran alkaneet näkyä:

Ennen 1960-lukua 1960-luvulla 1970-luvulla 1980-luvulla 1990-luvulla 2000-luvulla

Kielteiset muutokset ovat olleet suurimmillaan:

6163006282



erittäin paljonerittäin vähän 1    2    3    4    5
metsien ja soiden ojitus

5. Mistä vesistöjen muutos johtuu?

en tiedä

peltojen lannoitus

turvetuotanto

asutuksen jätevedet

teollisuuspäästöt

kalankasvatus

ranta-asutuksen likavedet

vesien säännöstelytyöt

muut tekijät, mitkä? _______________________________________________________

erittäin paljonerittäin vähän 1    2  3    4    5
turpeen noston väheneminen

Jos vesien tila on parantunut, miten seuraavat tekijät ovat siihen vaikuttaneet?

en tiedä

turvesoilta tulevien vesien puhdistaminen

turpeen noston tiukemmat lupaehdot ja valvonta

asutuksen jätevesien puhdistaminen

metsäojien uudistustyöt

rantapeltojen lannoituksesta luopuminen

ranta-asutuksen ja mökkien likavesien talteenotto

teollisuuden päästöjen väheneminen

muut tekijät, mitkä? _______________________________________________________

kalankasvatuksen väheneminen

vesistöjen kunnostustyöt

vesien säännöstelytyöt

3

Jos vesien tila on huonontunut, miten seuraavat tekijät ovat mielestäsi siihen vaikuttaneet?

6. Havainnot Saarijärven reitin vesistöstä

kalastoa linnustoa kasvistoa muuta luontoympäristöä En havainnoi aktiivisesti

Onko tapanasi havainnoida aktiivisesti: vesistön tilan muutoksista (rastita tärkein vaihtoehto):

alle 5 vuotta 5-10 vuotta 10-30 vuotta 30-50 vuotta yli 50 vuotta

Jos olet säännöllisesti seurannut jonkin järven tai muun luontoympäristön tilaa, niin kauanko olet näin
tehnyt:

8583006280



7. Mahdollisten muutosten vaikutukset

1    2    3  4    5   6
Ajanvietto ja liikkuminen vesistöjen äärellä

Nauttiminen vesi- ja rantamaisemasta

Veneily

vähentynyt
huomattavasti

1

vähentynyt jonkin
verran

2

lisääntynyt jonkin
verran

4

ei muutosta

3

lisääntynyt
huomattavasti

5

Jos asia ei koske
itseäsi, rastita tämä

6

Kalastus

Lähivesistöstä pyydetyn kalan syönti

Pyykinpesu veden äärellä

Uiminen lähivesistössä

Peseytymistarve uinnin jälkeen

Luonnonveden käyttö pesuvetenä

Luonnonveden käyttö löylyvetenä

Luonnonveden käyttö kasteluvetenä

Onko sinulla tapana viettää aikaa tai käydä Saarijärven reitin alueella olevalla mökillä?

en ole käynyt mökillä viimeisen kahden vuoden aikana

8. Vapaa-ajan asuntoon (mökkiin) liittyvät kysymykset (koskevat myös niitä, joilla ei ole omaa mökkiä)

yli 6 kuukautta 1-6 kuukautta 1 viikko-1 kuukausi alle viikko

Vietän aikaani mökillä/mökeillä keskimäärin vuodessa;

kyllä en

Vierailen satunnaisesti muiden mökillä/mökeillä kerran vuodessa tai useammin;

Kun jäljempänä kysymyksissä mainitaan mökki, sillä tarkoitetaan kesämökin lisäksi vapaa-ajan käytössä olevia
asuinrakennuksia kuten omakotitaloja, maatilojen päärakennuksia ja vastaavia. Kysymys koskee myös muiden
mökeillä vierailua.

4

Ovatko seuraavat toiminnot ja harrastukset omalla kohdallasi lisääntyneet tai vähentyneet vesistön muutosten takia?

Jos et ole käynyt mökillä kahden edellisvuoden aikana, siirry kohtaan 9. Jos käyt mökillä/mökeillä vastaa
seuraaviin kysymyksiin

2 vuotta tai vähemmän 3-10 vuotta yli 10 vuotta

Kuinka kauan tapanasi on ollut käydä mökillä/mökeillä?

alle 500 metriä 0,5 km-1 km 1-2 km 2-5 km yli 5 km en osaa sanoa

Mikä on eniten käyttämäsi mökin etäisyys järven tai joen rantaan?

Mikä on eniten käyttämäsi mökkiä lähinnä olevan järven tai  joen nimi? __________________________

kyllä ei

Omistan tai perheeni omistaa mökin:

Käytän säännöllisesti muiden omistamaan mökkiä (vuokramökkiä, suvun tai ystävien mökkiä)

kyllä ei

2329006282



Jos veden laatu tai rannan tila on mielestäsi huonontunut, vastaa seuraaviin kysymyksiin

kyllä ei en osaa sanoa

Viihtyminen mökillä on vähentynyt:

kyllä ei

Onko sen mökin, jolla vierailet, käyttö vähentynyt veden laadun huononemisen vuoksi?

Jos omistat tai olet omistanut mökin yksin tai muiden kanssa, vastaa seuraaviin kysymyksiin

kyllä en

Oletteko myyneet, myymässä tai harkinneet mökistä luopumista rannan ja veden laadun huononemisen
vuoksi?

kyllä ei

Onko mökkisi myynti vaikeutunut veden ja rannan huonon kunnon vuoksi?

kyllä ei en ole hankkinut

Jos olet hankkinut mökin muualta kuin lähijärven tai -joen rannalta, onko päätökseen vaikuttanut veden
ja rantojen huononeminen?

kyllä en

Oletko joutunut kunnostamaan mökkirantaa (esim. ruoppaaminen, kaislojen poisto)?

Vastaa vielä seuraaviin kyseistä Saarijärven reitin järveä tai jokea koskeviin kysymyksiin

kyllä ei en osaa sanoa

Mökkien käyttö on yleisesti vähentynyt veden huonon laadun vuoksi:

kyllä ei en osaa sanoa

Mökkien hinnat ovat laskeneet veden huonon laadun vuoksi:

kyllä ei en osaa sanoa

Rantatonttien myynti ja uusien mökkien rakentaminen on vähentynyt veden huonon laadun vuoksi:

5

parantunut huonontunut pysynyt ennallaan

Onko parhaiten tuntemasi mökkijärven tai -joen veden ja rannan tilassa tapahtunut muutosta sinä
aikana, kun olet käynyt mökillä?

9. Mitä mieltä olet seuraavista Saarijärven reitin jokiin ja järviin liittyvistä väittämistä? Ajattele itsellesi
tärkeintä jokea tai järveä.

1    2    3    4    5
Leväkasvusto on lisääntynyt

Vedet ovat tummempia kuin ennen

Vesien pinnalla on kellunut turvelauttoja

Täysin samaa
mieltä

1

Jokseenkin samaa
mieltä

2

Jokseenkin eri
mieltä

4

Vaikea sanoa

3

Täysin eri
mieltä

5

Vesien pinnalla on näkynyt turvepölyä

Veden laadusta ei ole haittaa mökkeilylle

Järvien ja jokien tila

Veden laadusta ei ole haittaa vesien ja rantojen virkistyskäytölle 

Veden laatu on moitteetonta

Vesistöön valuu veden laatua pilaavia valumia

0737006283



1    2    3    4    5
Uiminen aiheuttaa iho-oireita tai iholle tarttuu mutaa

Vesi sopii pesuvedeksi saunaan

Vettä voi käyttää löylyvetenä

Uiminen on vähentynyt veden likaantumisen vuoksi 

Veneily on vähentynyt vesistömuutosten vuoksi

Vesissä ei voi pestä mattoja tai muuta pyykkiä veden
likaisuuden vuoksi  

Järvi- ja jokiveden käyttö

1    2    3    4    5
Rannat eivät ole sen rehevämpiä kuin aiempina vuosina

Kaislikoiden määrä on lisääntynyt

Maiseman virkistysarvo on vähentynyt

Rannat/ uimarannat ovat liettyneet

Rannat ovat puhdistuneet mudasta ja liejusta

Rantamaisemat ovat parantuneet 

Ranta ja kasvillisuus

Ojista ja puroista valuu vesiä likaavaa turvetta ja mutaa
Järviin tai jokiin laskevien purojen suut ovat tukkiutuneet

1    2    3    4    5
Kalastaminen on vähentynyt vesistömuutosten vuoksi

Kalalajistoon on tullut puhtaiden vesien kaloja

Kalalajit ovat vähentyneet

Kaloihin on tullut maku- tai hajuhaittoja

Kalasaaliiden määrä on pienentynyt

Kalat

Kalastusvälineisiin kertyy lietettä
Veneiden pohjat likaantuvat

Kalakuolemia on sattunut

6

Veden syvyysnäkyvyys on lisääntynyt

Vesi haisee epämiellyttävältä

Virtaukset vesissä ovat vähentyneet

Tulvahuiput ovat lisääntyneet

Avannoista ja railoista nousee mutaista vettä jäälle

Täysin samaa
mieltä

1

Jokseenkin samaa
mieltä

2

Jokseenkin eri
mieltä

4

Vaikea sanoa

3

Täysin eri
mieltä

5

Turvetuotannon valvontaa tulisi tehostaa

Ranta-asutuksen likavesien pääsyä vesiin tulisi vähentää

Taajamien jätevesipäästöjä tulisi vähentää

Kunnat eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota vesien suojeluun

Vesistöjen tilan parantamiseen liittyvät toimet

Vesistöjen tilaan vaikuttavien toimien lupaehtoja tulee kiristää

Metsäojia tulisi täyttää vesistöjen tilan parantamiseksi

1    2    3    4  5

1    2    3    4  5

5319006284



11. Vaikutusmahdollisuudet

kyllä ei

Voivatko alueen asukkaat mielestäsi vaikuttaa luonnonvesien tilaan?

kyllä ei en tiedä

Ovatko viranomaiset järjestäneet asukkaiden kuulemistilaisuuksia?

kyllä ei en osaa sanoa

Onko järjestäytyneellä kansalaistoiminnalla merkitystä vesistöjen tilan parantamisessa?

kyllä ei en osaa sanoa

Pitäisikö järjestäytyneen kansalaistoiminnan asemaa vahvistaa vesistön tilan hoidossa ja suunnittelussa?

kyllä en

Oletko osallistunut kansalaistoimintaan alueen vesiasioissa?

yleisö- ja keskustelutilaisuuteen

kyllä enviranomaisten tiedotustilaisuuteen

talkoilla tehtyyn tai jonkin ryhmän organisoimaan
vesien hoitotoimenpiteisiin kyllä en

Johonkin muuhun vesistöihin liittyvään toimintaan, mihin _________________________________

Kunnat

Keski-Suomen Liitto

Valtion viranomaiset (esim. ELY-keskus)

Tiedotusvälineet

Omat havainnot

Sosiaalinen media

Kansalaisjärjestöt

Naapurit ja muu lähiyhteisö

Vesiin vaikuttavat yritykset

Tutkijat / tutkimuslaitokset

Muu, mikä?_____________________________

12. Mistä olet saanut tietoa Saarijärven vesistöreittiin liittyvissä vesistökysymyksissä? Merkitse kaksi
tärkeintä

7

Valtion viranomaiset (esim. Ely-keskus)

Kunnat

Turvetuottajat

Alueella toimivat teolliset yritykset

Metsäyhtiöt

Maatalouden harjoittajat

Metsän omistajat

Ranta-asukkaat

10. Minkä tahojen tulisi mielestäsi huolehtia vesistöjen puhtaudesta? (Merkitse kolme tärkeintä)

1    2    3    4  5

Maatalouden päästöjä ei valvota tarpeeksi

Maatalous aiheuttaa merkittävää haittaa vesistöille
Metsätalous pilaa vesistöjä

Turpeen nosto tulisi lopettaa kokonaan

Vesistöjen tilan parantamiseen ei tule käyttää resursseja

Täysin samaa
mieltä

1

Jokseenkin samaa
mieltä

2

Jokseenkin eri
mieltä

4

Vaikea sanoa

3

Täysin eri
mieltä

5

Turpeen nostoa tulisi lisätä energian tuotannon tarpeisiin
Turpeen nostoa tulisi lisätä työllisyysvaikutusten vuoksi

Olen itse valmis osallistumaan vesistöjen tilaa parantaviin toimiin

7527006287



En halua sanoa

Suomen keskusta

Kokoomus

Sosiaalidemokraattinen puolue

Perussuomalaiset

Ruotsalainen kansanpuolue

Vasemmistoliitto

Kristillisdemokraattinen puolue

Vihreät

joku muu

Mitä puoluetta äänestit eduskuntavaaleissa?

Vapaasti vastattavia kysymyksiä (Voit käyttää vastauksiin myös erillistä paperia):

Kerro esimerkkejä ja tapauksia, joissa tulee esiin vesistön tilan muutoksia (joko huononemista tai paranemista).

______________________________________________________________

Onko jokin asia tai havainto herättänyt sinut huomaamaan vesien tilan muuttuneen? Mikä ja milloin?

______________________________________________________________

Mitä muuta sanottavaa sinulla on vesien tilasta?

______________________________________________________________

Kerro omin sanoin mikä on vesistöjen ja luonnon merkitys (muu kuin taloudellinen) sinulle. 

______________________________________________________________

Voit antaa tutkijoille palautetta tästä kyselystä. 

______________________________________________________________

Jos sinulla tai tiedossasi on kirjallista aineistoa (päiväkirjoja, kalenterimerkintöjä, saaliskirjanpitoja, valokuvia 
yms.), joista voi saada lisätietoa vesistöjen muutoksesta ja jotka voi saada tutkijoiden käyttöön, voit ilmoittaa 
niistä tutkijoille.

Jos olet itse halukas tai jos tiedät halukkaita, joita voi haastatella mahdollisesti tehtävässä
jatkotutkimuksessa, ilmoittautua voi osoitteeseen [yhteystieto poistettu]

Kiitos vaivannäöstä! Palauta tämä lomake oheisessa kirjekuoressa.

8

13. Yleistä

kyllä en osaa sanoa ei

Vesistöjen tila on yleinen puheenaihe kylällä/seudulla?

kyllä en

Olen seurannut yleistä keskustelua tiiviisti?

kyllä en osaa sanoa en

Voisitko suositella ihmisille, että kuntaasi/kylällesi kannattaa muuttaa puhtaiden vesien vuoksi?

Kunnalliset luottamuselimet

Asukas- tai kyläyhdistys

Kalastuskunta

Luonnonsuojelu- ja ympäristöyhdistys

Ammatilliset yhdistykset

Muu, mikä ? _______________________________________

Oletko jäsenenä  joissakin seuraavista:

2305006286


