Iisalmen reitin vesivisio
Iisalmen reitin luonto ja vesivarat ovat erittäin merkittävä resurssi, joiden tuottavuutta olisi
mahdollista lisätä sekä taloudellisesti että ekologisesti. Vesivarojen hyödyntämistä ei tule
käsitellä itsestäänselvyytenä eikä vesiensuojelutoimenpiteitä pelkästään kustannuksina. Sen
sijaan on huolehdittava vesien tuottamien ekosysteemipalveluiden hyvästä tuotantokunnosta sekä luonnon monimuotoisuudesta. Pitkäjänteinen taloudellinen kasvu ja ekologinen
kestävyys ovat yhdistettävissä niukkaresurssilla toiminnoilla sekä kierto- ja biotaloutta kehittämällä. Elinkeinojen kehittämistoimenpiteissä on myös varauduttava ilmastonmuutokseen.
Iisalmen reitin vesivisio -hankkeen tavoitteena on luoda visio ja arvioida edellytykset Iisalmen reitin vesien aiempaa monipuolisemmalle hyödyntämiselle huolehtien vesi- ja kalavarojen riittävyydestä sekä
ekosysteemipalveluiden toimintaedellytyksistä (kuva 1). Hankkeen tuloksena kohdealueelle laaditaan monitavoitteinen toteutusmalli kestävästä ja lisäarvoa tuottavasta vesien käytöstä ja hoidosta.
Hankkeessa käsitellään kattavasti Iisalmen
reitin ekosysteemipalveluja hyödyntävät
sektorit (kts. vision kuvaus): maatalous,
metsätalous, teollisuus, kalatalous, matkailu, virkistyskäyttö, yhdyskunnat sekä
opetus, tutkimus ja kulttuuripalvelut. Sektorikohtaisissa työryhmissä tunnistetaan ja
kootaan elinkeinoittain keskeiset vesien
käyttömuodot, vesistövaikutukset, vesien
tuottama lisäarvo, elinkeinon yleistavoitteet sekä esitetään keskeiset kehitystoimenpiteet vihreän kasvun lisäämiseksi. Tulokset kootaan tiiviiksi taulukkomuotoiseksi visioksi, jossa tunnistetaan myös
sektoreiden väliset vuorovaikutukset.
Hanketta koordinoi Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry. Ota yhteyttä:

Ylläpitävät palvelut: Veden ja ravinteiden kierto, luonnon
monimuotoisuus, yhteyttäminen
Tuotantopalvelut:
• Vesi
• Kalat
• Ravut
• Vesivoima
• Liikenneväylä
• Vesilinnut
• Hyötykasvit

Säätelypalvelut:
• Ravinteiden
käsittely ja
varastointi
• Hiilen sidonta
• Veden sääntely

Kulttuuripalvelut:
• Terveys
• Virkistys
• Tiede
• Opetus
• Maisema
• Kulkuväylä

Kuva 1. Vesien tuottamat ekosysteemipalvelut voidaan jakaa tuotanto-, säätely-, kulttuuri- ja ylläpitäviin palveluihin. Ylä-Savon elinkeinot sekä yhdyskunnat ovat vahvasti
riippuvaisia vesien tuottamista palveluista.

Hanke toteutetaan 1.3.2016–28.2.2017 ja etenee
kolmessa vaiheessa:

Vaihe
1

•Taustatietojen täydentäminen
•Projektiryhmän kokoaminen
•Hankkeen tavoitteiden ja toimintatapojen täsmentäminen

Vaihe
2

•Nykytilanteen kokoaminen strategioiden,
ohjelmien, suunnitelmien ja asiantuntijaarvioiden perusteella
•Sektorikohtaiset työryhmät käsittelevät
kootun materiaalin

Vaihe
3

•Tulosten yhdistäminen visioksi ja
kehittämistoimenpiteiden kokoaminen
toteutussuunnitelmaksi

Toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä (p. 0500 848 171, jukka.koski-vahala@vesiensuojelu.fi)

SEKTORI

Iisalmen reitin vesivision kuvaus
Maatalous

HYÖDYNSAAJA

Kotieläintalous
Kasvinviljely
Marjanviljely,
erikoiskasvit

Metsätalous

Taimituotanto
Metsänhoito
Infra

Sivuelinkeinot

Teollisuus

Puunjalostus

Turveteollisuus
Vesivoima
Muu energiateol. ja
biojalostus
Elintarviketeol.

TAVOITE

LISÄARVO

EKOSYSTEEMIPALVELUT

Kone- ja metalliteol.
Käyttövesi (juotto,
pesu)
Kasvintuotannon
edellytys, kastelu
Veden sääntely,
pellon vesitalous
Ravinteiden käsittely
ja varastointi
(vesistön sietokyky)
Kiintoaine ?

Kustannusten
aleneminen,
ilmastokestävyys,
tuotteiden laatu
ja lisäarvo

Raakavesi (kastelu)
Kasvintuotannon
edellytys
Veden sääntely,
maaperän vesitalous
Ravinteiden käsittely
ja varastointi (vesistön
sietokyky)
Kiintoaine ?

Kustannusten
aleneminen,
ilmastokestävyys,
tuotteiden laatu
ja lisäarvo

Käyttövesi (raakaaine, puhdistus)

Kalatalous

Kaupallinen
kalastus
Kalanjalostus ja
kauppa

Majoitus ja
ravitsemus
Ohjelmapalvelut
Tapahtumat

Poikastuotanto

Vesiliikenne

Ruokakalan
tuotanto

Vene ym.
vuokraus

Virkistyskäyttö

Oleilu, uinti, sauna
Retkeily, veneily,
melonta, urheilu
Vapaa-ajan kalastus,
metsästys
Luontoharrastus

Yhdyskunnat

Opetus, tutkimus,
palvelut

Vesihuolto

Opetus

Jätehuolto

Tutkimus

Taajamaasutus

Hallinto

Haja-asutus

Taide ja
kulttuuri

Maankäyttö

Terveydenhoito

Hyvinvointi

Kala- ja rapuvarat

Jäähdytysvesi

Kalakannan
rakenne

Veden sääntely

Käyttövesi (pesu)

Vesiliikenne,
uitto

Vesistöjen poikastuotantopotentiaali

Ravinteiden käsittely ja varastointi

Raakavesi kalantuotannon edellytys

Energian lähde

Tuotantokustannusten
aleneminen,
tuotteiden laatu
ja lisäarvo

Matkailu

Kalavarojen tuoton
kasvu tasapainoisesta kalakannasta,
lisäarvoa erityiskohteista, tuotteiden laatu ja lisäarvo

Talousvesi
Harrastusympäristö
(retkeily, kalastus
ym.)

Raakavesi (pesu,
löyly)

Raakavesi
(talousvesi)

Maisema, virvoitus,
elämys, innoitus

Kulkuväylä (veneily,
urheilu ym.)

Kulkuväylä

Ravinteiden
käsittely ja
varastointi

Harrastusympäristö

Veden sääntely

Maisema, virvoitus

Kalat, ravut, linnut,
(ravinto)

Maisema

Luontoarvot
Kulttuurikohteet

Luontoarvot

Kysynnän lisäys,
tuotteiden laatu
ja lisäarvo,
erikoistuotteet ja
palvelut

Alueen vetovoimaisuus
ja virkistyspalveluiden
saavutettavuus,
hyvinvointi,
terveysvaikutukset

Visio ja toimenpiteet elinkeinojen vihreän kasvun lisäämiseksi

Opetus- ja tutkimusympäristö
Tiedon- ja inspiraation lähde
Elvyttävä vesiympäristö

Luontoarvot

Laadukas
elinympäristö ja
palveluiden
saavutettavuus,
varautumisella
kustannussäästöjä

Edistää ekosysteemipalveluiden
monipuolista ja
kestävää hyödyntämistä,
innovaatiot

