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Jokamiehenoikeuksien mukaisesti sinulla on oikeus liikkua vesistössä ja jäällä, kuitenkin häiriötä 
tuottamatta. Veneellä, kanootilla tai moottoriveneellä kulkiessasi, pidäthän riittävää 
etäisyyttä rantoihin ja laitureihin. Tämä tulisi huomioida kaikissa järven kapeissa kohdissa 
esim. Hakiansalmessa, jossa venereitti kulkee lähellä rantaa.  
Salmessa on n. parikymmentä kesämökkiä laitureineen.   
Moottoriveneillä ajellaan salmessa liian suurilla nopeuksilla  ja nopeutta hiljennetään vasta 
vedenalaisen kivipadon, oranssien keppien kohdalla, joiden läpi tulee ajaa. Nopeus 
nostetaan nopeasti heti kun kepit on ohitettu.  Moottoriveneilijät tekevät tämän ehkä 
tiedostamattaan. Suuret nopeudet synnyttävät moottorinäänien lisäksi isoja aaltoja. Salmessa on myös 
isoja ja pieniä uimareita, jolloin ohi pyyhältävä vene aiheuttaa vaaratilanteita - uimassa tai sukelluksissa 
olevaa ei välttämättä huomata ajoissa.  Suosittelemme Hakiansalmessa ajettavan n. 7 km/h eli 4 solmun 
nopeutta koko salmen pituudelta (Vesijaonselkä-Salmentaustanjärvi) ja vielä riittävän pitkään ohittaessasi 
merkkikepit. On olemassa mobiilisovelluksia joilla nopeutta voi arvioida, jos se on muuten vaikeaa.    
 
Melonta ja soutu sopeutuvat hyvin luontoon ja niistä aiheutuu varsin vähän häiriötä. Suosittelemme 
luopumista vanhoista kovaäänisistä ja suuripäästöisistä moottoreista. Varteenotettava vaihtoehto on 
sähköperämoottorin hankinta, tällöin pystyy kulkemaan vesistössä hiljaa järviluonnosta nauttien. 
 
Järvellämme pesii useita lintulajeja. Vesilintujen pesintä ajoittuu  
huhtikuun alusta heinäkuun loppuun. Tuolloin lintujen pesäpaikat  
luodoilla, särkillä, rannoilla ja kaislikoissa on jätettävä rauhaan ja ne 
on kierrettävä riittävän kaukaa. Varomaton liikkuminen voi tuhota pe-
sän tai karkottaa emon ja pesä voi jäädä suojattomana petojen hel-
poksi saaliiksi. Rantojen kunnostus- ja hoitotoimet tulee ajoittaa pesi-
mäajan ulkopuolelle. 
  
Vesillä liikkuja on oikeutettu nousemaan maihin ja käyttämään ranta-aluetta lepoon ja virkistäytymiseen 
siellä missä liikkuminen on muutenkin sallittua jokamiehenoikeudella. Myös saareen voidaan nousta, jos se 
ei ole kooltaan niin pieni, että se kuuluu kokonaisuudessaan kotirauhan suojaamaan piha-alueeseen. 
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa. Rannoilla liikuttaessa on varottava 
vioittamasta kasvillisuutta tai maaperää. Roskaaminen on kielletty. 
 
Turvallista vesilläliikkumista varten yhdistys on hakkinut oransseja kanistereita ja sinisiä poijuja, joilla on 
merkitty järven pahimpia kareja. Onkia ja pilkkiä saa maksutta. Muuhun kalastukseen, mikäli olet 18-64 
vuotias, tarvitset valtion kalastonhoitomaksun ja erillisen luvan.   
Kalanpyydykset on kierrettävä riittävän kaukaa eikä rannasta tai veneestä 
tapahtuvaa kalastusta saa häiritä. Ohjeet kalastukseen löydät 
viimeisimmästä Kalastuskunnan tiedotteesta. Tiedotteen sekä karikartan 
löydät kotisivuiltamme. 
 
Mökkivuokrausta harjoittavien yrityksien olisi ohjeistettava asiakkaansa 
toimimaan järvellä jokamiehenoikeuksien mukaisesti. 
 
Turvallista liikkumista vesillä!  
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