
Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 225 000 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa
esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön-kärkihanketta.



TAUSTA
• Iisalmen reitin vesistä osa on tyydyttävässä ekologisessa tilassa ja 

osaltaan vaikuttavat myös alapuolisen Pohjois-Kallaveden tilaan

• Vesivisiossa määritellyt kehittämistoimenpiteet tähtäävät vesien tilan 
kohentumiseen vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman 
(2016-2021) tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti

• Vesien laajemmalla, monipuolisemmalla ja kestävällä hyödyntämisellä 
pyritään lisäämään vesien arvoa ja arvostusta, mikä parantaa hoito-, 
kunnostus- ja suojelutoimenpiteiden vaikuttavuutta.

• Vesien hyödyntäminen vaikuttaa Iisalmen reitin tilaan: vastuullisuus 
on edellytyksenä kestävälle toiminnalle ja pitkäjänteiselle 
kehittämiselle

• Sitoutuminen laaja-alaisen ja sektorirajat ylittävän Vesivision yhteisiin 
tavoitteisiin ja toimenpiteisiin vaatii kokonaisuuden koordinointia sekä 
tiivistä, asiaperusteista ja ymmärrettävää tietoa vedestä -> Vesiviesti
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TAUSTA
• YM:n rahoittaman Vesiviestillä vaikuttavuutta-hankkeen tavoitteena on lisätä kestävää ja 

moniarvoista vesien käyttöä sekä vesienhoidon vaikuttavuutta Iisalmen reitillä ja sen alapuolisella 
alueella

• Tausta:

• Iisalmen reitin Vesivisio (2016-2017) on pinta- ja pohjavesiin liittyvä toteutusohjelma (www.vesivisio.fi), jonka toimeenpanoa 
Vesiviestillä vaikuttavuutta-hanke koordinoidusti edistää

• Hanke pyrkii viestinnän ja koordinoinnin keinoin edistämään Vesivision toteutusohjelman mukaisia toimenpiteitä 
eri toimialoilla (maatalous, metsätalous, teollisuus, kalatalous, matkailu, virkistyskäyttö, yhdyskunnat sekä 
koulutus, tutkimus, kulttuuri ja hallinto)

• Vesien arvostuksen ja ympäristötietoisuuden lisääminen -> vastuullinen toiminta ja synergiaedut eri toimialojen välillä

• Ydinviesti: ”Yhteisestä puhtaasta vedestä hyvinvointia ja menestystä Ylä-Savoon”

• Päätoteuttaja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry

• Osatoteuttajat Savonia-amk, Luke Maaninka, ProAgria Pohjois-Savo
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KOORDINOINTI
• Yhteydenpito ja yhteistyö

• Toimijakohtaista sekä sektorirajat ylittävää viestintää

• Eri sektoreiden toimijat yhteistyöhön

• Yhteistyö myös valtakunnallisten toimijoiden kanssa

• Vesivision toimenpiteiden (45 kpl) aktivointi, yhteiset hankkeet, synergiaedut

• Yhteistyötä monien hankkeiden kanssa, joihin rajapintaa:

• Ravinnerenki, Pohjois-Savon MAST, VesiInfra, Lantalogistiikka, LUKE Maaningan tutkimushankkeet, 
KiertoVesi, Nostetta Särkikaloista - Vajaasti hyödynnetyn kalan kalatalo, Viesti perille, WaterPro, BlueAdapt

• Tiedon välittäminen

• Käynnissä olevat, suunniteltavat ja tarvittavat toimenpiteet Iisalmen reitin vesivision 
tavoitteiden saavuttamiseksi

• Yhdistetään sidosryhmiltä saatua tietoa
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AKTIVOINTI

• Vesiviestillä vaikuttavuutta -hanke pyrkii vastuutahona aktivoimaan toteuttajia 
seuraavien Vesivisiossa sovittujen toimenpiteiden osalta:

• Tiedonvälitys kouluissa ja opistoissa

• Vesialan opetuskokonaisuuden luominen

• Tutkimustoiminnan lisääminen

• Maatalouden tutkimus

• Vesistötietoa viljelijöille

• Imagon hyödyntäminen

• Kestävästi tuotetun lähiruoan käytön lisääminen

• Kotimaisen kalan monipuolisempi hyödyntäminen elintarvikkeena

• Vesien hyödyntämisessä huomioidaan aikaisempaa laajemmin monimuotoinen ekosysteemi

• Vesien virkistyskäytön lisääminen
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VIESTINTÄ

• Keskeisenä tehtävänä asiasisällöltään yleistajuisen materiaalin tuottaminen 

sekä viestinnän kehittäminen vesienhoidon vaikuttavuuden parantamiseksi

• Ydinviestinä ja visiona ”Yhteisestä puhtaasta vedestä hyvinvointia ja 

menestystä Ylä-Savoon”

• Tavoitteena ohjata eri sektoreiden toimenpiteet tukemaan Iisalmen reitin 

Vesivisiossa yhteisesti sovittuja vesien tilan parantamiseen ja/tai tilan 

säilyttämiseen liittyviä tavoitteita
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VIESTINTÄ

• Tärkein työväline: asiaperusteinen vesiviesti, www.iisalmenreitti.fi 
• Julkaisualusta Wordpress

• Havainnollista ja yleistajuista tietoa veden merkityksestä kattaen pinta- ja pohjaveden

• Kuvaa kohdealueen vesien tilaa, siihen vaikuttavia tekijöitä ja vesiin liittyviä palveluita

• Tarkastelu myös eri toimintasektoreiden näkökulmasta (8 toimialaa)

• Toimii veteen ja vesistöihin liittyvää tietoa kokoavana ”kotipesänä”, josta tietoa jaetaan sivuston valmistuttua 

muihin viestinnän kanaviin
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IISALMENREITTI.FI

Sivustohierarkia
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IISALMENREITTI.FI
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Iisalmen reitti - yleiskuvaus



IISALMENREITTI.FI
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IISALMENREITTI.FI
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Yleistiedot ja sijainti
Maa- ja kallioperä
Käyttö
Suojelusuunnitelma

Pohjavedet (käyttö, suojelu, luokittelu)



IISALMENREITTI.FI
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IISALMENREITTI.FI
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Iisalmen reitti –>
Osavaluma-alueet –> 
Järvet ja joet



• Yleistiedot
• Vesistöalue

• Pinta-ala

• Syvyys

• Keskisyvyys

• Kunta

• Viipymä

• Tyypittely ja luokittelu

• Vedenlaatu
• Kok. P, klorofylli, happi, väriluku, COD. Aikasarjat.
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IISALMENREITTI.FI

Järvet ja joet (reilut 150 kpl)



IISALMENREITTI.FI

• Kalasto

• Tilaan vaikuttavat tekijät ja toimenpide-ehdotukset

• Käyttömuodot (&historia?)
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Järvet ja joet (reilut 150 kpl)



IISALMENREITTI.FI
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IISALMENREITTI.FI
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Toimialakohtainen tarkastelu



IISALMENREITTI.FI

• Nykytilanne

• Miten tilanteeseen on tultu

• Tavoitteet (Vesivisiosta), esim. maatalous:
1. Kuormituksen vähentäminen keskittyen oleelliseen hyvällä asenteella

2. Maataloustuotannon lisääminen ja tehostaminen vesistövaikutuksia alentaen

3. Veden käytön ja hallinnan tehostaminen sekä kuljetettavan veden määrän vähentäminen

• Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi (Vesivisiosta), esim. maatalous

• Maatilojen varavesijärjestelmät

• Kestävästi tuotetun lähiruoan käytön lisääminen

• Maatalouden tutkimus

• Pellon vesitalouden ja maan kasvukunnon parantaminen

• Tilakeskusten veden käytön ja hallinnan tehostaminen

• Vesistötietoa viljelijöille

• Ravinteiden kierrättämisen, kustannustehokkuuden ja vesiensuojelutoimenpiteiden lisääminen
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Toimialakohtainen tarkastelu



TULOKSET / TAVOITTEET

• Yhteinen vesiviesti

• Vesiviestiä käyttävät kaikki vettä hyödyntävät toimintasektorit

• Vesien hyödyntämisen vastuullisuus kasvaa

• Elinkeinotoiminta kehittyy kestävästi ja pitkäjänteisesti

• Vesienhoidon resurssit ja yhteinen tekeminen lisääntyvät

• Ekologisesti hyvää heikommassa tilassa olevien vesistöjen tilan paraneminen etenkin 

niiden käyttökelpoisuuden osalta
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YHTEYSTIEDOT

• Projektipäällikkö:

• MMT Jukka Koski-Vähälä, jukka.koski-vahala@vesiensuojelu.fi, p. 0500848171

• Ympäristöviestinnän asiantuntija

• FM Petri Nieminen, petri.nieminen@vesiensuojelu.fi, p. 0503440446

• www.vesivisio.fi

• www.skvsy.fi
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