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Julkaisuvapaa heti 
 

Vesien hyödyntämisellä lisäresursseja hoitoon ja suojeluun  

Ylä-Savossa vesien tilaa pyritään parantamaan lisäämällä vesien hyödyntämistä ekologisesti kestävällä ja 

luontoarvoja huomioivalla tavalla. Vesiin liittyvien toimintojen, toimijoiden ja elinkeinojen sekä vesien 

käyttämisen ja suojelun vastakkainasettelun sijaan rehevän Iisalmen reitin kehittäminen kootaan yhteiseksi 

alueelliseksi toteutusmalliksi – Iisalmen reitin vesivisioksi.  

Vesi on arvokkaimpia luonnonvarojamme 

Vesi on kaikkialla elämän edellytys. Maapallon mittakaavassa kärsitään vesipulasta ja veden käyttö edelleen 

lisääntyy. Suomessa vettä on riittävästi ja sen hyödyntämistä olisi mahdollista lisätä ja etenkin monipuolistaa. 

Kestävä vesien käyttömme vähentäisi tuontituotteiden piiloveden määrää ja tuotteille olisi myös 

vientimahdollisuuksia. Vesien hyödyntämiseen sisältyy kuitenkin myös haitallisia vaikutuksia, kuten 

vesistöihin kohdistuva kuormitus, hydrologiset muutokset ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. 

Haittoja onkin alennettu rajoituksin ja korjaustoimin.  

Vesiämme hyödyntävät monin eri tavoin maa- ja metsätalous, teollisuus, kalatalous, matkailu, 

virkistyskäyttö, yhdyskunnat, opetus, tutkimus ja kulttuuri. Lisäksi vedet ylläpitävät huomattavia 

luontoarvoja. Vesi ja vesien käyttö koetaan kuitenkin liian usein itsestäänselvyytenä ja 

vesiensuojelutoimenpiteet pelkästään kustannuksina, mikä lisää ristiriitoja eri käyttömuotojen välillä. Kaikkia 

vesien tarjoamia mahdollisuuksia ei ole myöskään hyödynnetty. Vesien käyttömuodot eli vesien tuottamat 

ekosysteemipalvelut tulisikin tunnistaa ja niiden arvo ymmärtää. Monimuotoinen luonto on myös osa tätä 

kokonaisuutta. Vesien hyvän tilan ylläpitäminen ja myös ilmastonmuutoksen varautuminen edellyttää vesien 

tuottamien ns. ekosysteemipalveluiden kehittämistä ja tuotantokunnosta huolehtimista.  

Iisalmen reitille visio kestävästä vesien käytöstä 

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry koordinoi Iisalmen reitin vesivision laatimista, jossa arvioidaan 

edellytykset ja esitetään toimenpiteitä vesien aiempaa monipuolisemmalle hyödyntämiselle huolehtien vesi- 

ja kalavarojen riittävyydestä ja luonnon monimuotoisuudesta. Keskeistä työssä on eri tahojen osallistuminen 

vision laatimiseen. Iisalmen reitin alueella kukin toimiala onkin syksyn 2016 aikana arvioimassa omaa vesien 

käyttöään, toiminnan vesistövaikutuksia, vesien tuottamaa lisäarvoa sekä kehittämistavoitteita ja 

toimenpiteitä pitkäjänteisen vihreän kasvun lisäämiseksi. Vesien laajemmalla ja monipuolisemmalla 

hyödyntämisellä pyritään lisäämään vesien arvoa ja arvostusta, mikä parantaa hoito-, kunnostus- ja 

suojelutoimenpiteiden vaikuttavuutta. Elinkeinotoiminnassa tuotanto kytketään vesistövaikutusten ja eri 

toimintasektoreiden vuorovaikutusten huomioimiseen, mikä mahdollistaa ekologisesti kestävän toiminnan 

kehittämisen. Iisalmen reitin vesivision toimenpidekokonaisuus tuottaa taloudellista lisäarvoa ja parantaa 

vesien tilaa sekä lisää luonnon monimuotoisuutta.  

Iisalmen reitin vesivisio -hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto. Hanke on 

vuoden pituinen päättyen helmikuussa 2017.  
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