Hämeen järviltä Satakunnan suistoon
Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050

Gaia Consulting Oy
30.11.2017 | Helsinki | Finland

1

Saatesanat
Kokemäenjoen laaja ja monimuotoisuudessaan arvokas vesistöalueemme elää
muutoksessa. Vesien käyttöön kohdistuu lukuisia toiveita ja paineita, jotka
asettavat haasteen eri tavoitteiden yhteensovittamiselle. Näemme tärkeänä,
että vesistöalueella on visio eli näkemys siitä, mitä tavoittelemme ja
millaisena haluamme vesiemme ja koko vesistöalueen näyttäytyvän vuonna
2050.
Tavoitteiden saavuttaminen ei onnistu yksin, ei nyt eikä tulevaisuudessa.
Tähän tarvitaan meitä kaikkia. Yhteistyössä on voimaa - sanonta saattaa olla
kulunut, mutta sen sisältö on edelleen tätä päivää ja tulevaisuutta.
Haluamme lämpimästi kiittää työn ohjausryhmään osallistuneita maakuntien
liittoja Hämeestä, Pirkanmaalta ja Satakunnasta. Asiantuntemuksenne
maakuntien asioiden edistämisestä oli korvaamatonta.
Tahdomme antaa myös suuren kiitoksen työhön osallistuneille sidosryhmille,
joiden näkemyksien ja ajatuksien pohjalta visio on koottu.
Vision työstämisessä on ollut mukana Gaia Consulting Oy, joka antoi meille
yhteisen visiomatkamme varrella innostusta ja ajattelemisen aihetta.

Yhteistyötä vesivision tulevaisuusseminaarissa 29.8.2017

Yhteistyöstä kiittäen,
Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais- Suomen ELY-keskusten ympäristö- ja
luonnonvarat -vastuualue sekä kalatalousviranomaiset
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Mikä on vesivisio?
Vesivisio on kokonaisvaltainen näkemys ja tavoitetila
Kokemäenjoen vesistöalueen* vesivarojen käytön, vesienhoidon
ja kalatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka. Vesivisio
kattaa monipuolisesti yhteiskunnan eri toimintoja ja sidosryhmiä
sekä kuvaa, miten tulevaisuuden trendit tulisi huomioida.
Vesivisio auttaa sidosryhmiä ja toimijoita kuvaamaan
vesistöalueen merkitystä, ymmärtämään sen mahdollisuudet ja
yhteensovittamaan vesistöihin ja pohjavesiin liittyviä tavoitteita
ja toimenpiteitä. Vesivisio toimii muun muassa maakuntien
yhtenä keskeisenä tavoiteasiakirjana.
Visiotyössä
ymmärretään
alueelliset
erityispiirteet
ja
vesistöalueen kytkennät ja varmistetaan riittävä vuoropuhelu.
Visio pyritään toteuttamaan prosessinomaisesti niin, että visio
pysyy eri toimijoiden agendalla elävänä. Prosessissa vision
etenemistä seurataan ja tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan.
Niitä pyritään viemään eri sidosryhmien toiminnanohjaukseen.

*Vesistöalue-termillä tarkoitetaan visiossa maantieteellistä aluetta, joka pitää
sisällään niin pinta- kuin pohjavedet sekä maa-alueet joilta vesistö saa vetensä
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Vesistöalueen kuvaus 1/2
Merkittävimmät reittivedet
Kokemäenjoen vesistön rungon muodostavat pohjoisesta ja
etelästä Pyhäjärveen laskevat järvireitit sekä Kulo-, Rauta- ja
Liekovedestä alkava ja Selkämereen laskeva jokiosa. Näsijärvi
on Kokemäenjoen vesistön keskeisiä järviä. Siihen laskevat
Ruovedestä Muroleen kosken ja kanavan kautta Ähtärin,
Pihlajaveden ja Keuruun reittien vedet. Näsijärvi laskee
Pyhäjärveen Tampereen läpi virtaavan Tammerkosken kautta.
Valkeakosken kautta Vanajaveteen virtaavat Längelmäveden
ja Hauhon reitit sekä Hiidenjoen kautta Vanajan reitti.
Vanajavedeltä on yhteys Pyhäjärveen sekä Kuokkalankoskea
että Lempäälän kanavaa pitkin. Iso-Kulovesi muodostuu
Kulovedestä, Rautavedestä ja Liekovedestä. Ikaalisten reitti
laskee Siuronkosken kautta Kuloveteen. Kulovesi alkaa
Pyhäjärven alapuolisesta Nokianvirrasta. Kulovesi on
välittömässä
yhteydessä
Rautaveteen
ja
Rautavesi
Liekoveteen, josta alkaa varsinainen Kokemäenjoki.

Järvi-Suomi

Voimaa koskesta –
Ilman tulvia

Urbanisoituvat
kasvukeskukset

Vilja-aitat
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Vesistöalueen kuvaus 2/2
Pohjavedet
Kokemäenjoen vesistöalueen merkittävimmät pohjavesivarannot
nykyisen hyödyntämisen näkökulmasta sijaitsevat pääosin vesistöalueen
luode-kaakkosuuntaisilla harjujaksoilla, jotka kulkevat Hämeenkyröstä
Pälkäneen kautta Salpausselille. Vesistöalue sijoittuu kahdeksan
maakunnan alueelle ja se sisältää noin 400 pohjavesialuetta.
Vedenottokäytössä saumaharjulla on mm. Ylöjärvenharjun, EpiläharjuVillilä A:n, Aakkulanharjun ja Syrjänkangas-Isoharjun pohjavesialueet.
Sisä-Suomen reunamuodostumaan kuuluvat mm. Hämeenkangas,
Vatulanharju, Ulvaanharju, Lintuharju ja Rääkkykangas. Näiden saumaja reunamuodostumien lisäksi vesistöalueen läpi kulkee lukuisia
harjujaksoja, jotka ovat myös vedenhankintakäytössä.
Lounaassa vesistöalue rajautuu merkittävät pohjavesivarat käsittävään
Porin – Virttaankankaan – Koski Tl:n harjujaksoon. Muita alueita ovat
Hämeenkankaan – Pohjankankaan saumamuodostumat sekä kolmas
Salpausselkä ja siihen liittyvät Kiikalan deltat. Hämeenkangas –
Niinisalon merkittävä pohjavesialue rajaa niin ikään vesistöaluetta
lännessä. Etelä-kaakkoisosissa pohjavesimuodostumia on tiheämmin
kuin muualla vesistöalueella.

6

Vesistöalue kytkee ihmiset - sidosryhmien ja
näkökulmien yhteinen nimittäjä
Vesistö itse ja valuma-alueen kulttuuriympäristöt
kytkevät alueet ja maakunnat vesistöalueeksi
Vesistöalueeseen liittyy erittäin monta erilaista
sidosryhmää, joilla kullakin on erilaisia näkökulmia
veden arvoon ja sen hyödyntämiseen
Osalle sidosryhmistä vesistöalue tarjoaa elinkeinon,
toisille se on virkistäytymispaikka ja kolmannelle
jokapäiväinen elinympäristö ja arvo sinänsä

Sidosryhmien eri näkökulmat rakentuvat osin toistensa
varaan ja lomittuvat. Jotkut näkökulmat ovat monille
itsestään selvyyksiä ja toiset vastaavasti edellyttävät
yhteensovittamista ja kompromisseja sidosryhmiltä
Visiotyön tärkeä tavoite on tunnistaa ja jäsentää kaikki
oleelliset näkökulmat ja tuoda ne yhteiseen
keskusteluun
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Hämeen järviltä Satakunnan suistoon
Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050
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Kokemäenjoen vesistöalueen
vesivisio 2050
”Kokemäenjoen

vesistöalue

on

toiminnoiltaan

Suomen

monipuolisin ja vetovoimaisin vesistöalue, jolta on yhteys
Selkämereen saakka. Veden arvo tunnistetaan eri toiminnan
tasoilla ja vastuu vesistä koetaan yhteiseksi. Tasapainoisesti

yhdessä hoidettu vesistöalue pinta- ja pohjavesineen luo
kestävää

vaurautta

ja

hyvinvointia

alueen

maakuntiin.

Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa
vesiin

kytkeytyvät

luotettava

uudenlaiset

ekosysteemipalvelut. Niille

vesihuolto,

täysipainoinen

ansaintamahdollisuudet

taloudellisesti yhteen sovitettuna.

rakentuvat

virkistyskäyttö

ja

ekologisesti

ja

Uudet menetelmät ja

ratkaisut ovat osa aktiivista toimintaa. Vesiin liittyvät
kulttuuriympäristöt muodostavat luonnollisen ja arvostetun
osan vesistöalueen elinympäristöä ja liiketoimintaa. Vesiin

liittyvät riskit on tunnistettu ja niitä hallitaan aktiivisesti ja
älykkäästi.”
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Vesivision tasapainoiset teemat
Visiotyössä keskitytään seitsemään eri
teema-alueeseen, jotka on kuvattu
oheisessa kuvassa

Vesistöalueen kestävä kehittäminen
edellyttää kaikkien teema-alueiden
huomioimista, tasapainoista
kehittämistä ja yhteensovittamista
Seuraavassa kuvataan kunkin teemaalueen nykytila, tahtotila 2050, mihin
tahtotila tähtää, tahtotilaa uhkaavia
tekijöitä sekä keskeisten sidosryhmien
alustavia toimia
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Bio- ja kiertotalouden alusta - nykytila
© istockphotos/asensia

Biotaloudessa hyödynnetään uusiutuvia luonnonvaroja
ruoan, tuotteiden, energian ja palveluiden tuottamiseen.
Veteen liittyvää biotaloutta sanotaan myös siniseksi
biotaloudeksi. Kiertotalous pyrkii uusien kestävien
palvelumallien kehittämiseen sekä ihmisen toiminnasta
syntyvien materiaalisivuvirtojen jalostamiseen edelleen
uusiksi raaka-aineiksi ja tuotteiksi. Oleellinen osa prosessien
tehokkuuteen, kierron tehostamiseen ja materiaalihukan
vähentämiseen tähtäävässä toiminnassa on ravinteiden
kierrolla. Vesistön hyödyntämiseen liittyvässä bio- ja
kiertotaloudessa voidaan kehittää ekologisesti kestäviä
ratkaisuja myös kala-, maa- ja metsätalouteen sekä
turvetuotantoon liittyen. Vesistöalue mahdollistaa bio- ja

kiertotalouden
liiketoiminnan
lisäämisen
mm.
energiantuotannossa, kalataloudessa, vesiviljelyssä ja
matkailussa. Maa- ja metsätalouden hajakuormitus
huonontaa vesien tilaa, mutta ko. sektorit antavat myös
mahdollisuuden
järkevälle
ravinteiden
kierrolle
alkutuotannossa ja valmistavassa teollisuudessa. Tiiviisti
rakennetuilta alueilta kertyviä hulevesiä tulisi hallita
luonnonmukaisilla menetelmillä, jolloin niiden sisältämät
ravinteet
saadaan
hyötykäyttöön.
Kokemäenjoen
vesistöalueella bio- ja kiertotaloutta on omaksuttu joissakin
yrityksissä ja julkisella sektorilla osaksi toimintaa, mutta
paljon on vielä saavutettavissa.
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Tahtotilamme:

Bio- ja
kiertotalouden
alusta 2050

•

Uusiutuvaa energiaa tuotetaan monipuolisesti eri lähteitä hyödyntäen

•

Vesistöjen hajakuormitus on hallittua ja haitta-aineet eivät rasita vesiä

•

Orgaaniset sivuvirrat hyödynnetään mahdollisimman hyvin ja jalostusaste on korkea

•

Alueella panostetaan uusien bio- ja kiertotalouden innovaatioiden kehittämiseen ja
levittämiseen sekä ketteriin kokeiluihin, jotka tuottavat uusia tuotteita myös
kansainvälisille markkinoille

•

Yhdistetään vesialueita hallinnollisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi

Tahtotilamme tähtää siihen, että…
•

Ravinteet hyödynnetään tehokkaasti ja
vesistöjen tila paranee

•

Alan liiketoimintaa syntyy, se kasvaa ja on
kestävää

•

Alueen ravinne- ja materiaaliomavaraisuus
paranee

•

Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
panostetaan ja niihin osoitetaan myös julkista
rahoitusta pitkäjänteisesti ja koordinoidusti

•

Tätä teemme:
•

Valtio, maakunnat, kaupungit ja
kunnat: tuetaan bio- ja kiertotaloutta esim.
tuin ja tariffein, kannustetaan bio- ja
kiertotalouteen hanketuin ja julkisissa
hankinnoissa, pyritään kumppanuuksiin ja
liiketoimintaekosysteemien muodostamiseen.
Osallistetaan vesiosakaskuntia visiotyöhön.

•

Opetus ja tutkimus: ensisijaisesti olemassa
olevia tutkimustuloksia jalkautetaan ja tietoa
kootaan. Tutkimusta uusista aiheista
tuotetaan yhteistyössä tutkimuslaitosten,
elinkeinoelämän ja viranomaisten kanssa.

•

Asukkaat ja muut sidosryhmät:
kierrätetään ravinteita omassa toiminnassa
kestävällä tavalla, osallistutaan aktiivisesti ja
verkostoidutaan, hyödynnetään yhteistyön
tuomat mahdollisuudet, kehitetään uusia
yhteisiä toimintamalleja ja ideoidaan uutta.

Vesialueen suunnittelu eri toimintoihin
helpottuu

Mutta…

© istockphotos/asensia

•

Yhteisen tahtotilan muodostaminen voi olla
haasteena tavoitteiden saavuttamiseksi

•

Liiketoimintapotentiaali voi jäädä
hyödyntämättä ilman määrätietoista
tukemista

•

Liiketoiminnalla voi olla myös negatiivisia
vaikutuksia vesiin
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Virkistyksen ja hyvinvoinnin lähde - nykytila
© istockphotos/SolStock

Virkistyksen lähteenä vesistö sekä niiden valuma-alue

tärkeää, että ne ovat helposti ihmisten saatavilla ja

tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet muun muassa vapaa-

saavutettavissa.

ajan

Virkistyskäytöllä ja elämyksellisyydellä on läheinen suhde

asumiseen

sekä

harrastustoimintaan,

monenlaiseen
kuten

ajanviettoon

veneilyyn

ja

ja

luonto-

myös

alueen

Lähimatkailu
asuin-

ja

on

suosittua.

kulttuuriympäristöön,

harrastuksiin, kalastukseen, ravustukseen ja retkeilyyn.

luontomatkailuun ja elämyspalveluihin. Luonnonympäristö

Tämä tuottaa sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia ja

toimii alustana oppimiselle ja ympäristökasvatukselle, joilla

tarjoaa mahdollisuuksia ennaltaehkäisevään sekä hoitavaan

hyvinvointia voidaan edelleen edistää. Vesistöalueella on

työhön. Virkistystä ja hyvinvointia tuottavat palvelut voivat

runsaasti

sijoittua niin kaupunkialueelle kuin maaseudulle ja on

lisäämiseksi.

potentiaalia

virkistyksen

ja

hyvinvoinnin
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Tahtotilamme:

Virkistyksen ja
hyvinvoinnin
lähde 2050

•

Vesistöalue on ihmisten arjessa henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lähde, jota
hyödynnetään täyspainoisesti

•

Vesistöalue mahdollistaa monipuoliset luontoharrastukset ja vapaa-ajan palvelut

•

Rannat ja vesistöt tunnetaan puhtaista vesistään ja hyvistä virkistysmahdollisuuksistaan,
jotka houkuttelevat alueelle

Tahtotilamme tähtää siihen, että…
•

•

•

•

Ihmiset voivat hyvin ja alueellinen vetovoima

•

•

Laadukkaat luontoympäristöt vaikuttavat

huolehditaan infrastruktuurin kunnosta,

kiinteistöjen arvoon positiivisesti

suojellaan vesiluontoa esim. varmistamalla

Tunnettuus aktivoi matkailuelinkeinoa ja

suojelualueiden riittävyys, huolehditaan

hyvinvointimatkailua

maankäytön suunnittelussa siitä että alueiden

Lähimatkailu on houkuttelevaa palveluiden ja

käyttö palvelee näitä tavoitteita, ohjataan

kohteiden saavutettavuuden vuoksi

vesistökuormituksen vähentämiseen
•

Opetus ja tutkimus: lisätään koulujen

Eri käyttömuotojen väliset ristiriidat hidastavat

ympäristökasvatusta, luonnon merkityksen

kehitystoimintaa

tutkimusta, kootaan olemassa olevaa tietoa

Palvelujen puute voi rajoittaa

•

Asukkaat: hyödynnetään vesistöalueen

virkistysmahdollisuuksia

virkistysmahdollisuuksia, tuetaan paikallista

Liika rantarakentaminen liian yleispiirteisellä

palveluliiketoimintaa

vesistöalueen houkuttelevuutta ja rajoittaa
käyttöä
Vesiekosysteemin tila ja rehevöityminen
uhkaavat virkistyskäyttöä ja hyvinvointiarvoa
© istockphotos/SolStock

Valtio, maakunnat, kaupungit ja
kunnat: tuetaan matkailualan yrittämistä,

kaavoituksella tai poikkeusluvilla heikentää

•

•

kasvaa

Mutta…
•

Tätä teemme:

•

Muut sidosryhmät: vähennetään
vesistökuormitusta, hyödynnetään tarjotut
mahdollisuudet ja kehitetään
virkistystoimintaa
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Kulttuuri- ja asuinympäristö –nykytila

Kokemäenjoen vesistöalueella on yksi Suomen vanhimmista

kulkevat

vesireiteistä. Alue on ollut asutettu ja rantoja viljelty hyvin

asutuksen sijoittumista ja ovat edelleen monella tapaa

pitkään ja vesistö on muodostanut keskeisen yhteyden

houkuttelevia kohteita. Kulttuuriympäristö muuttuu ja sitä

sisämaan ja meren välillä. Maiseman sekä kulttuuri- ja

muokataan jatkuvasti sen ympärillä elävän väestön mukaan,

asuinympäristön ominaisuudet määrittelevät alueellista

sillä vesistöön ja kulttuuriympäristöihin liittyen tarvitaan

identiteettiä. Erilaiset kulkuun, elinkeinotoimintaan ja

uusia ratkaisuja palvelemaan tulevaisuutta, mutta vanhaa

energiatuotantoon liittyvät rakenteet, kuten sillat, kanavat,

kunnioittaen. Asuinympäristössä vesi on läsnä ihmisten

myllyt, sahat, uittorakenteet ja voimalat muodostavat

arkipäivässä,

vetovoimaisia rakennetun kulttuuriperinnön kohteita ja

kaupunkikeskustoissa vesi yhdistää ihmistä luontoon.

tarjoavat

uusiokäytön

mahdollisuuksia.

Alueen

harjujaksot

ja

ovat

rakennetun

kulkureitteinä

ympäristön

ohjanneet

alueilla

ja

halki
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Kulttuuri- ja
asuinympäristö
2050

Tahtotilamme:
•

Vesialueet niin tiiviillä kaupunkiseuduilla kuin muissakin ympäristöissä säilyvät
viihtyisinä ja elinvoimaisena osana kulttuuri- ja asuinympäristöä

•

Vedet osana kulttuuri- ja asuinympäristöä yhdistävät asukkaita yhteisöllisyyteen ja
luontoon

•

Kulttuurikohteita vaalitaan, hoidetaan ja hyödynnetään arvoja kunnioittaen

•

Rakentamattomat rannat säilytetään avoimina ja yhtenäisinä

Tahtotilamme tähtää siihen, että…

Tätä teemme:

•

Asukkaiden elämänlaatu paranee

•

Alueen matkailuvetovoima kasvaa muodostaen

huolehditaan kulttuuriympäristöjen ylläpidosta ja

hyvät edellytykset yritystoiminnalle

kehittämisestä, viihtyisistä asuinympäristöistä,

Vapaa rantaviiva mahdollistaa pääsyn vesialueille

visiota tukevasta maankäytön suunnittelusta ja

•

•

sidosryhmien kaavoitusymmärryksen lisäämisestä.

Mutta…
•

Luodaan ja kehitetään uudenlaisia rahoituskanavia

Resurssien niukkuus, toimijakentän epäselvät

ja -malleja

vastuut sekä toimijaverkoston ja
maanomistajuuden pirstaleisuus ja haasteellinen

•

•

•

Opetus ja tutkimus: lisätään ympäristö- ja
kulttuuriympäristötietoisuutta opetussuunnitelmiin

rakenne ovat uhkia kulttuuriympäristöjen
säilymiselle ja elinvoimaisuudelle

Valtio, maakunnat, kaupungit ja kunnat:

•

Asukkaat ja muut sidosryhmät: osallistutaan

Ilmastonmuutos saattaa muuttaa asuinympäristöjä

aktiivisesti suunnitteluprosesseihin ja

ennakoimattomasti (esim. taajamatulvat)

hyödynnetään luovasti kulttuurikohteita ja niiden

Metsittyminen ja maaseudun autioituminen

tuomia mahdollisuuksia

uhkaavat maisemia ja kulttuuriympäristöjä
•

Liian tiivis rakentaminen estää rantojen yleisen
virkistyskäytön

•

Muutosvastaisuus saattaa uhata kehityshankkeita
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Eliöiden elinympäristö - nykytila
© crisod / iStockphoto

Kokemäenjoen vesistöalue on yksi Suomen merkittävimmistä

huolehtimaan

ekologisista

elinympäristön

käytävistä.

Se

muodostaa

elinympäristön

tällä
tilassa

hetkellä
on

erilaisin
vielä

toimin,

parannettavaa.

mutta
Tästä

lukemattomalle joukolle eliöitä sekä valuma-alueella että itse

esimerkkinä ovat mm. vesistöjen rakenteet, jotka tällä hetkellä

vesistössä. Vesistä riippuvaisia lajeja on paljon ja niistä osa on

estävät mm. vaelluskalojen vapaan liikkumisen. Pintavesien

uhanalaisia, kuten vuollejokisimpukka sekä jokihelmisimpukka

ekologinen tila on pohjoisilla järvialueilla pääosin hyvä tai

eli raakku. Vesistöalueella elää myös lajeja, esimerkiksi

erinomainen, eteläisemmillä järvialueilla tyydyttävä, mutta

tummaverkkoperhonen

esiintyminen

suurimmassa osassa jokiympäristöjä vain tyydyttävä tai

vesistöalueelle.

välttävä. Alueen eliöstön monimuotoisuus ja hyvä ekologinen

Suomessa

painottuu

Valtakunnallisesti

ja

toutain,

joiden

Kokemäenjoen

merkittävimmät

vesistä

riippuvaiset

tila

ovat

edellytys

myös

Keskeisenä

asukkaiden

haasteena

terveydelle

ovat

maa-

ja

kynäjalavakeskittymät löytyvät myös tältä alueelta. Alueelta

hyvinvoinnille.

ja

löytyy myös vieraslajeja, mikä vaikuttaa alkuperäislajien

metsätalouden sekä turvetuotannon aiheuttama kuormitus,

elinoloihin. Vesistön eliöstöstä ja elinympäristöstä pyritään

asumisen vaikutukset sekä ympäristövahingot.
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Tahtotilamme:

Eliöiden
elinympäristö
2050

•

Vesistöalueesta pidetään hyvää huolta ja se muodostaa hyvinvoivan ja
monimuotoisen luonto- ja elinympäristön alueen eliöille

•

Ekosysteemit ovat terveitä ja kytkeytyvät toisiinsa kestävällä tavalla

•

Eliöstö säilyy monimuotoisena

•

Uhanalaisten vesiympäristöstä riippuvaisten lajien elinympäristö on turvattu

Tahtotilamme tähtää siihen, että…
•

•

•

•

kaikelle vesistöalueen kestävälle

tulvariskien hallinta edellyttävät

hyödyntämiselle ja arvo sinänsä

yhteensovittamista ja kompromisseja

Monimuotoisuus säilyy/lisääntyy ja hyvinvoiva

Tätä teemme:

elinympäristö on sietokykyinen muutoksille

•

toteutetaan vesienhoidollisia hankkeita,

kalatalous, matkailu) hyötyvät

ohjataan ravinnekuormitus kestävälle tasolle,

Elinympäristön edellyttämä riittävä virtaama

säädellään kalastusta, turvataan maankäytöllä

huomioidaan eri toiminnoissa ja niiden

kestävät vesivarat sekä -ekosysteemit
•

Opetus ja tutkimus: lisätään
ympäristökasvatusta ja ympäristön arvostusta,

Vesien tila on hyvä

tuotetaan ja tutkitaan uusia, erityisesti
hajakuormitusta vähentäviä ratkaisuja

Hajakuormituksen ravinnekuormitus,
hulevesien heikentynyt laatu, haitallisten

© crisod / iStockphoto

Valtio, maakunnat, kaupungit ja kunnat:

Virkistyskäyttö ja elinkeinotoiminta (esim.

Mutta…
•

Vesivoimatuotanto, vesihuolto,
vesistörakentaminen, muu maankäyttö ja

suunnittelussa
•

•

Hyvä eliöiden elinympäristö on lähtökohta

•

Asukkaat ja muut sidosryhmät:

aineiden päästöt, kuten kemikaalit sekä

Noudatetaan ohjeistuksia, estetään omin

mikromuovit heikentävät elinympäristön tilaa

toimin vieraslajien leviämistä ja vähennetään

•

Ilmastonmuutos heikentää elinympäristöjä

hajakuormitusta, mahdollistetaan eliöstön

•

Vieraslajien leviäminen uhkaa alkuperäislajien
elinoloja

vapaa liikkuminen
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Yhdyskuntien vesihuollon pohja - nykytila
Niwika/
iStockphoto
© Niwika/
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Talousveden terveellisyys, turvallisuus ja riittävyys ovat
välttämätön edellytys yhdyskuntien toimivuudelle. Jätevesien
tehokas
puhdistaminen
edistää
elinkeinotoiminnan
ja
tarkoituksenmukaisen
yhdyskuntarakenteen
kehittymistä.
Jätevesien asianmukainen käsittely mahdollistaa vesistöjen
monipuolisen käytön ja on osa turvallista elintarviketuotanto- ja
vesihuoltoketjua. Vesistöalueella pohjaveden muodostumisalueet
sekä tietyt järvialueet toimivat satojen tuhansien ihmisten
talousveden lähteenä. Osa vesilaitoksista tekee pintavedestä
juomavettä.
Pohjaveden
muodostumisalueilla
pienetkin
onnettomuudet
tai
maaperän
pilaantumiset
vaikuttavat
kymmenien tuhansien ihmisten jokapäiväiseen elämään
vedenhankinnan
vaikeutuessa,
jolloin
tulee
turvautua
varavesilähteiden käyttöön. Pohjavesialueille kohdistuu monia

yhdyskunnan eri toimintojen (mm. asutus, liikenne, hulevedet ja
teollisuus) vaikutuksia. Myös kaupungistuminen luo pohjaveden
muodostumiselle
ja
hyödyntämiselle
sekä
jätevesien
käsittelyratkaisuille
omat
erityishaasteensa.
Nykyiset
pohjavesialueet ovat usein jo vedenhankintakäytössä, eikä uusia
alueita ole juurikaan enää hyödynnettävissä. Tällöin korostuvat
vesiturvallisuus ja maankäytön suunnittelu sekä hule- ja
vuotovesien hallinta. Pohjavesivarat, pohjavesialuerajaukset sekä
esimerkiksi ihmistoiminnan ja maatalouden vaikutukset pohja- ja
pintavesiin ja koko vesihuoltoketjuun ovat osin edelleen epäselviä.
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Tahtotilamme:

Yhdyskuntien
vesihuollon
pohja 2050

•

Puhtaat vedet ja toimintavarmat rakenteet ovat pohja toimivalle ja turvalliselle
vesihuollolle

•

Riskienhallinta ja varautuminen vesihuollon turvaamiseksi on hyvällä tasolla ja
normalisoitua

•

Vettä on riittävästi käytettävissä ja se on korkealaatuista

Tahtotilamme tähtää siihen, että…
•

pohjavesialueiden maankäytön
käyttöpaineet

Vesihuollon resurssit ovat riittävät ja pohjaja pintavesien tilaa seurataan aktiivisesti ja

•

•

laajassa yhteistyössä

Tätä teemme:

Vesihuoltolaitoksilla on käytössä myös

•

kunnat: Varmistetaan vesihuollon ja

vesihuoltopalveluiden tuottamiseen

maankäytön suunnittelun

Raakavesilähteiden kestävä käyttö ja suojelu

yhteensovittaminen, seurataan vesien tilaa

tukee yhdyskuntien ja teollisuuden

aktiivisesti ja varataan vesihuollolle

kehittymistä

riittävästi resursseja. Ilmastonmuutoksen
vaikutuksia ennakoidaan, niihin

Mutta…
•

•

•
© Niwika/ iStockphoto

varaudutaan hyvissä ajoin sekä sopeudutaan

Ilmastonmuutos voi tuottaa arvaamattomia
negatiivisia vaikutuksia vesivaroille

•

Valtio, maakunnat, kaupungit ja

riittävä sidosryhmätuki

•

Opetus ja tutkimus: Kehitetään laajassa

Toimiva vesihuolto otetaan

yhteistyössä vesihuollon menetelmiä ja

itsestäänselvyytenä eikä siihen panosteta

korostetaan vesihuollon merkitystä.

riittävästi

Koulutetaan vesihuollon osaajia

Riittämätön rahoitus suhteessa

•

Asukkaat ja muut sidosryhmät:

korjausvelkaan

parannetaan oman toiminnan

Tiiviisti rakennettujen alueiden sekä

vesitehokkuutta
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Vesien tilan ja hallinnan haastaja – nykytila
© Vaara / iStockphoto

Vesistö aiheuttaa erityisesti alajuoksullaan mutta myös

vesistöalueen järvien säännöstelyä, kestävää maankäyttöä

muualla tulvariskin, joka on merkittävä riski omaisuudelle,

sekä

ympäristölle,

yhteiskunnalle

aiheuttavat myös paikalliset rankkasateet (hulevesitulva)

vesimassojen, poikkeuksellisten haitta-aineiden, ravinne- ja

rakennetulla alueella ja patoturvallisuusriskit. Vesistö ja

kiintoainehuuhtoumien sekä mikromuovien kulkeutumisen

pohjavedet ovat kattavasta valvonnasta huolimatta alttiita

muodossa. Tulvavaaroja ja ravinnekuormitusta ehkäistään

erilaisille päästöille.

järvien

elinkeinotoiminnalle

vedenpinnan

sortumariskit

säännöstelyllä

huomioiden

ja

joen
sekä

eroosio-

paikallisia

tulvasuojelutoimenpiteitä.

Tulvavaaraa

ja

erilaisilla

vesienhoitotoimenpiteillä. Tulvariskien hallinta edellyttää
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Tahtotilamme:
•

Vesien tilan ja
hallinnan
haastaja 2050

Tulvat ja sortumariskit sekä ravinne- ja kiintoainehuuhtoutuminen on minimoitu hyvillä
käytännöillä ja samalla uusia innovatiivisia menetelmiä ja yhteistyötä kehitetään

•

Säännöstely on ennakoitua, ymmärrettävää ja hyväksyttävää

•

Häiriöpäästöjen osalta riskit minimoitu ja niihin on varauduttu riittävästi

•

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tunnetaan ja ne huomioidaan riskienhallinnassa

Tahtotilamme tähtää siihen, että…
•

•

•

•

Tulvariskit, eroosio ja rantojen sortuminen

Tätä teemme:
•

vähenevät, jolloin vesistöalue on entistä

Pyritään valuma-aluekohtaiseen vesien hallintaan,

vetovoimaisempi ja ennakoitavampi

huolehditaan, että riskialueille ei rakenneta,

Yleinen elämänlaatu ja turvallisuus potentiaalisilla

huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutukset

tulvariskialueilla paranee

tulva- ja kuivuusriskien hallintatoimissa, pidetään

Ravinnehuuhtoutumisen vähentäminen parantaa

päättäjät ja yleisö tietoisina toiminnan

veden laatua

tarpeellisuudesta ja vaikuttavuudesta, vähennetään

Säästytään henkilö-, ympäristö -ja

vesistökuormitusta, velvoitetaan ympäristöriskien

riittävään estämiseen

omaisuusvahingoilta sekä niiden aiheuttamilta
negatiivisilta yhteiskunnallisilta vaikutuksilta
•

•

kannalta relevanttia tietoa ilmastonmuutoksesta ja

käytetään entistä enemmän

sen vaikutuksista, lisätään ymmärrystä
vesistöalueen eri käyttötarpeista ja kemiallisten ja

Riittämätön sitoutuminen tulvariskien
ymmärtämiseen, hallintaan ja vesivarojen
arvostamiseen

© Vaara / iStockphoto

biologisten uhkien vaikutuksista ja leviämisestä

Ilmastonmuutos muuttaa tilanteita

ennakoimattomasti
•

Opetus ja tutkimus: Tuotetaan vesistöalueen

Luonnonmukaisia menetelmiä riskien hallintaan

Mutta…
•

Valtio, maakunnat, kaupungit ja kunnat:

•

Puutteellinen ymmärrys vesistön moninaiskäytöstä

•

Eri intressitahojen asenteet ja arvostus vesiä
kohtaan ei aina ole myönteinen

•

Asukkaat ja muut sidosryhmät: Tiedostetaan
tulvariskien todellisuus ja varaudutaan
tulvariskeihin omatoimisesti, tunnistetaan
häiriöpäästöjen lähteet ja hallitaan ne, tuetaan ja
toteutetaan vesistökunnostuksia ja omaehtoista
vesiensuojelua, parannetaan oman toiminnan
osalta valuma-alueen vedenpidätyskykyä
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Elinkeinotoiminnan perusta – nykytila
© alacatr / iStockphoto

Vesistöalueen elinkeinotoiminta sisältää useita toimialoja,

sekä

kuten esimerkiksi teollisuus, elintarviketuotanto, kalatalous,

matkailupalveluille,

maatalous ja metsätalous. Monet elinkeinot ovat riippuvaisia

kulttuuriympäristöt ovat keskiössä. Vesivoima hyödyntää

vesivaroista ja niiden laadusta. Myös kaupungistuminen

vesistöä sähköntuotannossa ja sillä on roolinsa myös

lisää vedenkäyttöä. Teollinen tuotanto vaatii talousvettä sekä

kulttuuriympäristöjen

käsiteltyjen

tiivistyy kaupunkien ja kylien kehityshistoria. Kesäasumisen

jätevesien

purkumahdollisuuksia.

Monille

vesiliikennemahdollisuudet

vesiliikenne

joissa

luovat

alueen

muodostumisessa,
ja

potentiaalia
luonto-

joihin

matkailupalvelut

ja

usein

yrityksille riittävä ja laadukas talousvesi onkin toiminnan

lisäksi

työllistävät

sijoittumisen ehto. Vesien puhtaus ja käyttömahdollisuudet

enenevässä määrin ihmisiä. Kokemäenjoen vesistöalue

luovat edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle, palveluille ja

sijoittuu valtakunnalliselle kasvualueelle, joka houkuttelee

tuotannollisille toiminnoille ja siten työpaikkojen määrän

niin asujia kuin yrityksiä. Alueen imago on erinomainen.

kasvulle. Vesistöalueelle sijoittuva runsas kesäasuminen
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Tahtotilamme:

Elinkeinotoiminnan
perusta 2050

•

Vesivarojen määrä ja laatu on turvattu ja vesivaroja hyödynnetään tasapainoisesti ja
kestävästi

•

Vesistöalue palvelee elinkeinotoiminnan edistämistä ja uusia innovaatioita

•

Vesistöön tukeutuva verkottunut matkailu on alueella merkittävä tulonlähde

Tahtotilamme tähtää siihen, että…

Tätä teemme:
Valtio, maakunnat, kaupungit ja kunnat:

•

Vesistöalueen työllisyys ja talous paranevat

•

Alueen tunnettuus ja vetovoima yritysten

markkinoidaan vesistön lisäarvoa sekä

sijoittumisen suhteen paranevat

teollisuudelle että palveluille, varmistetaan

•

•

matkailupalveluekosysteemin synty ja tuetaan

Alueen osaamisesta tulee kansainvälinen

sitä normi- ja taloudellisella ohjauksella

vientituote
•

Vedestä saadaan uusia tuotteita ja palveluita ja

•

luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän

uuttaa vesiin kytkeytyvää liiketoimintaa

pitkäjänteiselle kehittämiselle, osaamispohjalle ja

syntyy

työllistymiselle, tuetaan uusien innovaatioiden

Mutta…
•

Veden laadun heikkeneminen haittaa

kehittämistä ja opetetaan yrittäjyyttä
•

elinkeinotoiminnan jatkuvuutta
•

•

Tulvat, kuivuus, ilmastonmuutos vaikuttavat

Opetus ja tutkimus: Perustutkimuksella

Asukkaat: tuetaan ja käytetään paikallisia
palveluja

•

Muut sidosryhmät: sitoudutaan kestävään ja

vesivarojen hyödyntämiseen

tasapainoiseen vesivarojen hyödyntämiseen,

elinkeinotoiminnan moottorina

hyödynnetään vesistöä ja sen tuottamaa lisäarvoa

Eri elinkeinot kilpailevat niukkojen resurssien
hyödyntämisestä

•

Käyttöoikeuskysymykset aiheuttavat ristiriitoja

vesien kaupalliselle hyödyntämiselle
© alacatr / iStockphoto
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Visioprosessi on dynaaminen
Visioprosessi on dynaaminen ja asteittain
tarkentuva lähestymistapa vuoden 2050 visioon

• Vision teemoja ja tavoitteita täydennetään ja
päivitetään prosessin edetessä
• Myös uusia sidosryhmiä voi tulla mukaan
omalla panoksellaan
• Visioon osallistuminen luo arvoa sidosryhmille
ja pitää vesivision toimijoiden agendalla
Prosessin eteenpäin viemisestä vastaa
koordinaattoritahona ELY-keskus ja
vuoropuhelua käydään aktiivisesti alueen
toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
Prosessille voidaan luoda yhteistyöalustoiksi
vuosiseminaarikäytäntö sekä soveltuvat
digitaaliset työkalut, joiden kautta vesistöalueen
kehitystä suhteessa visioon voidaan seurata.

Toimenpiteiden vieminen
avaintoimijoiden
suunnitelmiin, sidosryhmien
osallistaminen,
toteuttaminen, riittävä
vuoropuhelu

Mitä visio tarkoittaa
aluetasolla? Alueelliset
erityispiirteet, alueelliset
suunnitelmat, kytkennät,
toimenpiteiden
tunnistaminen

Toteutus

Suunnittelu

VISIO

Seuranta

Toteutuneiden toimenpiteiden
esittely, tavoitteiden ja vision
tarkentaminen ja
suuntaaminen yhteisellä
foorumilla, yhteinen tahtotila
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Liitteet

Työn kuvaus

Vesistöalueen
tarkempi kuvaus

Keskeisiä työssä
tunnistettuja
muutosvoimia ja
ajureita

Skenaariokuvaukset
– 4 välähdystä
elämästä
vesistöalueella
tulevaisuudessa
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Työn kuvaus
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Työn kuvaus
•

Alueellinen visiotyö aloitettiin Pirkanmaan, Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten
työnä maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta ja se suoritettiin aikavälillä toukokuumarraskuu 2017

•

Visiotyön ohjausryhmään kuuluivat

•

•

Anne Mäkynen, Ämer Bilaletdin, Pirkanmaan ELY-keskus

•

Merja Suomalainen, Timo Virola, Hämeen ELY-keskus

•

Juha-Pekka Triipponen, Sanna Kipinä-Salokannel, Johanna Lantto, Leena Rannikko, Varsinais-Suomen
ELY-keskus

•

Hannu Salo, Jorma Kirjavainen, Pohjois-Savon ELY-keskus

•

Iris Havola, Karoliina Laakkonen-Pöntys, Pirkanmaan liitto

•

Anne Savola, Anne Nummela, Satakuntaliitto

•

Heikki Pusa, Paula Mustonen, Hämeen liitto

Työhön osallistettiin laajasti Kokemäen vesistöalueen toimijoita kahdessa eri visiotyöpajassa
Touko-elokuu

29.8.2017

Syys-lokakuu

10.10.2017

Loka-marraskuu

Taustatyö

Työpaja 1

Analyysi

Työpaja 2

Visio
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Vesistöalueen
tarkempi kuvaus
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Vesistöalueen tarkempi kuvaus 1/2
Kokemäenjoen vesistö on maamme neljänneksi suurin. Sen
pinta-ala on 27 000
3 000

km2.

km2,

yhteisiä mahdollisuuksia että yhteisiä haasteita.

josta järvien osuus on 11 % eli noin

Kokemäenjoen vesistön rungon muodostavat pohjoisesta ja

Vesistö muodostuu runsasjärvisestä alueesta,

etelästä Pyhäjärveen laskevat järvireitit sekä Kulo-, Rauta- ja

joka sijaitsee pääasiassa Pirkanmaalla, ja Satakunnan halki

Liekovedestä

virtaavasta jokijaksosta. Lisäksi Kokemäenjokeen laskee

Näsijärvi on Kokemäenjoen vesistön keskeisiä järviä. Siihen

Huittisissa Loimijoki, jonka valuma-alue on runsaat 3 000

laskevat Ruovedestä Muroleen kosken ja kanavan kautta

km2.

Ähtärin, Pihlajaveden ja Keuruun reitit. Näsijärvi laskee

Vesistön alueella on suuria kaupunkeja, maataloutta,

Pyhäjärveen Tampereen läpi virtaavan Tammerkosken

matkailupalveluja, kesäasutusta ja paljon muita erilaisia

kautta.

toimintoja. Vesistön eri reiteillä vesistön merkitys on

Längelmäveden ja Hauhon reitit sekä Hiidenjoen kautta

erilainen ja erilaiset käyttötavat korostuvat eri reiteillä –

Vanajan reitti. Vanajavedeltä on yhteys Pyhäjärveen sekä

urbaaneilla keskialueilla maatalousvaltainen etelä kohtaa

Kuokkalankoskea että Lempäälän kanavaa pitkin. Iso-

metsätalousvaltaisen pohjoisen, ja laskujoki mutkittelee

Kulovesi

laaksossaan ikiaikaisen kulttuurimaiseman läpi.

Liekovedestä.

Alueen yhdistäviä tekijöitä ovat paitsi vesistö itsessään ja sen

Nokianvirrasta.

dynamiikka,

Rautaveteen

ja

tulvakysymyksinä sekä kalojen ja muiden eliöiden kulkuna,

varsinainen

Kokemäenjoki.

myös kulttuurinen samankaltaisuus ja vesistön suorastaan

Siuronkosken kautta Kuloveteen.

joka

näyttäytyy

mm.

vedenlaatu-

ja

alkava

ja

Valkeakosken

muodostuu

Selkämereen

kautta

Vanajaveteen

Kulovedestä,

Kulovesi
Kulovesi

alkaa

jokiosa.

virtaavat

Rautavedestä

Pyhäjärven

on

Rautavesi

laskeva

alapuolisesta

välittömässä
Liekoveteen,
Ikaalisten

ja

yhteydessä
josta

reitti

alkaa
laskee

itsestään selvä läsnäolo elämässämme. Vesistö tarjoaa sekä
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Vesistöalueen tarkempi kuvaus
Kokemäenjoen

vesistöalueen

merkittävimmät

nykyisen

hyödyntämisen

pohjavesivarannot
näkökulmasta

2/2

sijaitsevat

pääosin

luode-

lukuisia

harjujaksoja,

jotka

ovat

myös

vedenhankintakäytössä.
Lounaassa

vesistöalue

rajautuu

merkittävät

kaakkosuuntaisella saumaharjujaksolla, joka kulkee

pohjavesivarat käsittävään Porin – Virttaankankaan –

Hämeenkyröstä

Koski

Pälkäneen

Vedenottokäytössä

kautta

Salpausselille.

saumaharjulla

harjujaksoon.

Muita

alueita

ovat

mm.

Hämeenkankaan

A:n,

saumamuodostumat sekä kolmas Salpausselkä ja siihen

Syrjänkangas-Isoharjun

liittyvät Kiikalan deltat. Hämeenkangas – Niinisalon

pohjavesialueet. Edellä mainittujen pohjavesialueiden

merkittävä pohjavesialue rajaa niin ikään vesistöaluetta

antoisuus on yhteenä 23200 m3/d. Sisä-Suomen

lännessä. Etelä-kaakkoisosissa pohjavesimuodostumia

reunamuodostumaan kuuluvat mm. Hämeenkangas,

on tiheämmin kuin muualla vesistöalueella.

Ylöjärvenharjun,
Aakkulanharjun

on

Tl:n

Epiläharju-Villilä
ja

–

Pohjankankaan

Vatulanharju, Ulvaanharju, Lintuharju, Rääkkykangas,
Jakamakangas, Särikangas-Välikangas ja Siikakangas.

Vedenhankintakäytössä
Hämeenkangas,

edellä

Vatulanharju,

mainituista

on

Ulvaanharju,

Lintukangas ja Rääkkykangas. Näiden sauma- ja
reunamuodostumien lisäksi vesistöalueen läpi kulkee
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Keskeisiä työssä tunnistettuja
muutosvoimia ja ajureita
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Vesistöalueen kannalta relevantteja globaaleja megatrendejä ja
muutosvoimia
•

Ilmastonmuutos

•

Luonnonvarojen hupeneminen

•

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen

•

Globalisaatio

•

Ruoantuotannon muutokset

•

Energiantuotannon muutokset

•

Kulutustottumusten muutokset ja jakamistalous

•

Elämyksellisyys ja puhtaan luonnon arvostus

•

Kaupungistuminen

•

Maahanmuutto

•

Digitalisaatio ja teknologiamuutokset

•

Kiertotalouden ja resurssitehokkuuden tavoittelu

•

Lähialueiden ja EU:n tilanteen ja markkinoiden
kehittyminen
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Kansallisia muutosvoimia ja niiden vaikutuksia vesistöalueeseen
•

Suomen rooli Euroopan turvallisimpana maana – esim.

•

matkailun houkuttelevuus
•

Väestön ikääntyminen ja muut demografiset

merkitys uusille asukkaille?
•

muutokset – vapaa-ajanvieton muutokset
•

•

Maakunta-/SOTE-uudistus, vesihuolto-, hankinta- ja

•

Talouden ja teollisuuden rakennemuutos – tarpeet

jätelain muutokset – vaikutus mm. kunnan ja

vesialueiden erilaiselle hyödyntämiselle, palvelujen

maakunnan hankintoihin

roolin kasvu

Kaupungistuminen ja maakuntakeskusten roolin

•

Rahoituksen painopisteen muuttuminen ja siirtyminen
Partnerships vesialueiden

•

vesilaitosten rooli

Sosiaalinen eriytyminen – vesistöjen sosiaalinen rooli
yhdistävänä tekijänä

•

hallinnassa/hyödyntämisessä
Infrastruktuurien korjausvelan kasvu – kunnallisten

Muutokset työelämässä ja opiskelussa – suomalaisen
vesiosaamisen korostuminen globaalisti

julkiselta yksityiselle – esim. Public-Private-

•

Muutokset energiapolitiikassa ja säätövoiman
korostuva tarve – vesivoimalaitokset

korostuminen – keskusten vesialueiden merkitys
•

Kasvava maahanmuutto – mikä on vesistöalueen

Uudet ansainnan mallit ja yrittäjyys – esim. Water as a
Service -palveluliiketoiminta

•

3. sektorin toiminnan kasvu - omaehtoisen toiminnan
nousu ja viranomaisroolin pieneneminen
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Skenaariokuvaukset – 4 välähdystä
elämästä vesistöalueella tulevaisuudessa
1: Vireyttä vedestä 2046 – Helgan päivä
2: Otteita Pirkanmaan Ekosysteemipalvelukeskuksen vuosikertomuksesta 2039
3: Porin kaupunginjohtaja katselee ikkunasta 2040
4: Ruokaa vedestä 2042 – Vesiviljelijä Suvi
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1: Vireyttä vedestä 2046 – Helgan päivä (1/2)
Helga on 76-vuotias, äskettäin eläkkeelle päässyt toimelias

usealla vesivoiman muodolla ja ravinto tuotetaan vesiviljelystä.

tamperelainen

Tampereen

Hänen ei tarvitse lähteä kauas kotioveltaan saapuakseen

järvikaupunginosassa ja herää joka tiistaiaamu kello 6

vesipuiston kattavien palvelujen äärelle, sillä hän on vain

lähteäkseen ystävättärensä kanssa viettämään virkistyspäivää

hetkeä

läheisen

luonnonvesipuiston

sähkökäyttöisen autonomisen taksiveneen lähisatamaan. Vene

alueelle. Alueen vesipuisto kokonaisuudessaan kattaa yli 50

on käytössä ympäri vuoden, sillä Näsi- ja Pyhäjärvi jäätyvät

neliökilometrin alueen Tampereen keskustasta lähikuntiin ja

enää hyvin harvoin. Matka vesihuvipuiston tapaamispaikkaan

tarjoaa palveluja vuoden ympäri kaiken ikäisille yksilöille ja

kestää vain 15 minuuttia, mutta hyvän aamupalan syöneenä

ryhmille

Helga

järven

leskirouva.

rannalla

Hän

asuu

sijaitsevan

keinotodellisuusdigiseikkailusta

ja

jäänalaisesta

kalastuksesta kuviokelluntaan ja lähdevesiterapiaan.

aiemmin

ehtii

autuaasti

tilannut

torkahtaa

mobiilisovelluksellaan

itseohjautuvan

veneen

kuljettaessa häntä läpi hellästi liplattavien aaltojen.

Käynti vesipuistossa ei maksa seurueelle mitään, sillä he ovat
monen muun asukkaan tapaan jo vuodesta 2020 lähtien
säästäneet vesieläkerahastoon, jonka avulla vesistöalueen
toimintoja ylläpidetään turismista saatavien tulojen ohella.
Helgan asuinalueella järvikaupunginosassa energia tuotetaan
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1: Vireyttä vedestä 2046 – Helgan päivä (2/2)
Vesipuistossa ystävättäret valmistivat maukkaan lounaan

Pohjois-Euroopasta on muodostunut eksoottisten puhtaan

itse

Raaka-aineiden

luonnon käyntikohteiden globaali Mekka. Matkalla lounaalta

kerääminen pohjasta on nykyään helppoa, sillä vesi on

kohti vedenalaista vesiteatteria Helga törmää vanhaan

kirkastunut huomattavasti järveä rehevöittäneiden päästöjen

ystäväänsä,

japanilaiseen

loputtua 2030-luvulla, kun kaikki teollisuuslaitosten päästöt

perheineen

käy

lopulta saatiin kiertotalouden piiriin osin voimakkaan

samaisessa

yhteiskunnallisen

hajavesipäästöjen

virkistyslomalla. He sopivat tapaavansa teatteriesityksen

hallintaan on vihdoin löydetty ratkaisu. Teollinen valmistus

jälkeen ja menevänsä rentouttavaan mineraalikylpyyn, joka

on myös siirtynyt yhä lähemmäksi Kiinan ja Intian vahvoja

sisältää maailman puhtaimman pohjavesialueen reumaa

markkinoita. Myös 3D-tulostus on vallannut alaa. Vanhoista

ennalta ehkäisevän vaikutuksen omaavia vesistömineraaleja.

keräämistään

raaka-aineista.

tuenkin

avulla

ja

Japanista

vesipuistossa

Yakumazi
asti
useita

Hirohitoon,

joka

Hyperloopin

kyydillä

kertoja

vuodessa

teollisuusrakennuksista ei kuitenkaan ole luovuttu, vaan ne
on osana rakennetun kulttuuriympäristön suojeluohjelmaa

Aktiivisen päivän päätteeksi Helga hyvästelee ystävänsä ja

kunnostettu

suuntaa rentoutuneena vesibussilla takaisin kotiinsa monen

ja

valjastettu

vesipuiston

toimintaympäristöiksi,

joissa

etätyömahdollisuudet,

päiväkoteja,

on

innovatiivisiksi
monipuoliset

senioriasumista

muun ihmisen vielä jatkaessa päivää vesipuiston alueella.

ja

kaikkien näiden yhdistelmiä.
Keski-Euroopasta on muodostunut kulttuurimatkailusta ja
turismista elävä koko Maapallon kohtaamispaikka, ja
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2: Otteita Pirkanmaan Ekosysteemipalvelukeskuksen
vuosikertomuksesta 2039 (1/2)
”Toiminta-ajatus

vesiympäristöluvat, kannanotot ja lausunnot kuntien vesialueiden

Kokemäenjoen Ekosysteemipalvelukeskus on valtion, sote-alueen,

yleis-

kuntien ja maakunnan sekä NUTS2-alueen v. 2022 perustama

vesistöaluekaavan valmistelu ja kehittäminen. Kulttuuripalveluissa

toimintoyhteenliittymä, jonka tehtävä on turvata alueen entisille

luontoarvot turvaamalla luodaan työpaikkoja ja liiketoimintaa.

kuntakeskuksille ja niiden asukkaille ja toimijoille toimivat

Keskuksen toiminta rahoitetaan voimayhtiöiden, vesilaitosten,

ekosysteemipalvelut.

vesiviljelijöiden ja ekoturistiyritysten jäsen- ja palvelumaksuilla,

vesiluonnon

Käsiteltävät

tarjoamia

ekosysteemipalvelut

aineellisia

ja

aineettomia

ovat

tuotanto-,

ja

asemakaavoihin

sekä

maakuntakaavaa

vastaavan

luontoelämysmaksulla sekä pienessä määrin verovaroin.”

ylläpito-, sääntely- ja kulttuuripalveluja.
Tuotantopalvelut

ovat

keskuksen

keskeisin

toimintasektori.

”Toimintaympäristö

Keskus toimii aktiivisesti maa- ja vesiviljelyn sekä metsätalouden

Kokemäenjoen vesien ekologinen tila on parantunut viime

osaamiskeskuksena.

tarkastelujaksosta (2032–2035). Kokemäenjoen ekologinen tila

Toimimme

myös

energiantuotannon

ja

vesiluonnon yhteensovittamisessa erityisesti vesivoima- mutta

säilyy,

myös biodiesel- ja muiden polttoaineleväkasvatuksen aloilla.

Koekalastuksissa

Keskeisimmän

ja

monimuotoisuus on parantunut joessa, lohikalat ovat runsastuneet

vedensaannin turvaaminen sekä pohjavesivarojen inventointi ja

ja vieraslajien esiintyminen on vähentynyt. Pohjavesien laatu ja

seuranta.

määrä ovat yhä pysyneet hyvässä tilassa ja onnettomuuksista on

tuotantopalvelun

Ylläpitopalvelujen

osalta

muodostaa

keskus

pohjavesien

keskittyy

vesiluonnon

monimuotoisuuden lujittamiseen, vesikierron tehostamiseen ja

kuten

jo

edeltävässä
todettiin,

tarkastelujaksossa,
että

myös

hyvänä.

vesiluonnon

vältytty vuonna 2025 käyttöön otettujen hyvien käytäntöjen laajan

toteutuksen ansiosta.

hiilen sidontaan.
Säätelypalveluissa tärkeimmässä roolissa ovat tulvasuojelu ja
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2: Otteita Pirkanmaan Ekosysteemipalvelukeskuksen
vuosikertomuksesta 2039 (2/2)
Pohjavesialueiden

hydrogeologian,

rajausten

ja

Matkailualalla

on

vedenhankinnallisen arvon selvittämisessä hyödynnetty laaja ja

vesihabitaattien

aktiivinen

kohteessa.

sidosryhmäyhteistyö

ja

kansalaisinformointi

ovat

myös

tehty

kunnostamiseen

uusia

investointeja

kymmenessä

uudessa

osoittautuneet kestäväksi käytännön toteutusmalleiksi. Tuotetun

Fosforin ja typen lisääntyneestä pidättämisestä maksettiin

nykyaikaisen ja luotettavan pohjavesitiedon myötä ovat eri

korvauksia taas tänä vuonna noin 134 toimenpidekohteelle.

intressiristiriidat

Korvaukset maksettiin per pidätetty tonni fosforia ja typpeä ja ne

poistuneet.

Ympäristöarvojen,

yhdyskunnan

vedenhankinnan, maankäytön suunnittelun ja pohjavedensuojelun

katettiin

sekä yksilön oikeusturvan yhteensovittamisen myötä on onnistuttu

Ekosysteemipalvelukeskuksen

varautumaan

mukaisesti…”

myös

ilmastomuutokseen

sekä

alueiden

ja

lähes

täysimääräisesti
2036

ravinnekeruun

avulla.

hinnoittelutaulukon

elinkeinoelämän elinvoisuuden kehittymiseen, sijoittumiseen ja
lisäämiseen.

Ekosysteemipalvelupohjainen

liiketoiminnan

kehittäminen on johtanut uusien yritysten perustamiseen.
Biomime

Design

Oy

koulutuspalvelun,
tutustua

järvi-

on

missä
ja

tuottanut

valikoimaansa

uuden

biomimetiikkasuunnittelijat

saavat

jokivesistöjen

luonnon

muotoiluun

ja

ratkaisuihin.

”Tulevaisuuden näkymät
Pitkäjänteinen työ jokivesistöhabitaattien kunnostamisessa on
vähentänyt tulvien esiintymistä, mutta työtä tulee vielä jatkaa
jokivesistön resilienssin parantamiseksi. Erityisesti hyydetulvat
ovat loppuneet ilmaston lämpenemisen myötä. Jokisedimenttien
ravinnepitoisuutta tulee seurata myös tulevaisuudessa aktiivisesti,

Kalakantojen parantunut tila kasvatti kalaretkiliiketoiminnan

että tasapaino tuotantopalveluiden hyötyjen ja virkistys- ja

arvoa 2 % edeltävästä vuodesta. Lämmin kesäkeli ja aktiivinen

kulttuurihyötyjen välillä säilyy…”

vierailu

joen

luontoelämyspuistoissa

kasvattivat

Kokemäenjoen matkailualan tulosta 5 % viime vuodesta. Someaktiviteettianalyysi
jokivarressa

näyttää,

vierailtiin

että

viime

erityisesti

Punkalaitumen

vuodesta

aktiivisemmin.
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3: Porin kaupunginjohtaja katselee ikkunasta 2040 (1/2)
Porin kaupunginjohtaja katselee ulos ikkunasta. Hän

hyödyntäminen ovat muuttaneet ennen ongelmia

antaa katseensa vaeltaa pitkin Kokemäenjoen pintaa,

aiheuttaneet

joka

on

elävöitetään kaupunkikuvaa. Uudet menetelmät ovat

Kirjurinluodonnokassa pidetty monet tapahtumat ja

luoneet hulevesien hallinnan ympärille uusia yrityksiä

lisää

ja

on

on

nyt

varsin

tulossa,

alhaalla.

Siellä

kaupunginjohtaja

tuumailee.

koska

hulevedet

hulevesitulvat

hyödykkeeksi,

ja

jolla

hulevesien

nyt

laadun

Globalisaation myötä Porista kirkasvetisine jokineen on

pilaantuminen on ollut haasteena ympäri maailman,

tullut eksoottinen matkakohde.

ovat

innovatiiviset

nousseet

hulevesien

merkittäväksi
hymähtää

hallintamenetelmät
vientituotteeksi.

Tulvavaarat ovat muisto vain. Lapsuudestaan hän

Kaupunginjohtaja

ajatuksissaan

-

muistaa vanhempiensa kertomukset, kun joki ei saanut

vesilaitoksella suunnittelevat taas pintavedenottoon

jääkantta ja pakkanen alijäähdytti veden hyydetulviksi.

siirtymistä.

Tehokkaat tulvasuojelutoimet olivat lopulta auttaneet.
Joki ei ole oikeastaan jäätynyt enää pitkään aikaan.
Sateet

ovat

rankentuneet,

maankäytönsuunnittelu
luonnonmukaisten

mutta

ja

pitkäjänteinen

hulevesien

hallintamenetelmien
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3: Porin kaupunginjohtaja katselee ikkunasta 2040 (2/2)
Rantojen asukkaat ovat tyytyväisiä, kun ääritilanteita

biopolttoainelevänviljelystä samanlainen polemiikki kuin

säännöstelyssä pystytään välttämään paremmin eivätkä

viljan polttamisesta oli aikanaan tullut? No, onneksi nyt niitä

penkereet enää sorru. Voimayhtiöt olivat mielissään, kun

leviä ei voi syödä. Ja aktivistitkin tuntuvat nykyään

ydin- ja uusiutuvan energian tarvitsemaa säätövoimaa

mieluummin

pystytään tuottamaan tasaisemmin. Vielä kun yläjuoksulla

kalastusyrittäjien kanssa samoilla vesillä. Sähköveneet ovat

ymmärtäisivät, että kaikki mitä veteen pannaan, on lopulta

mukavia ja riittävän ekologisia heillekin.

kalastavan

joen

taimenkantaa

täällä.
Ja onhan vedestä paljon muuhunkin. Vesiviljely kukoistaa ja
Puhdasta

Pohjolasta

-brändillä

vienti

vetää.

Yliopistoväelläkin riittää tutkittavaa, veden kirkastuessa
vesien tila on parantunut ja ennen harvoin esiintyneet lajit
olivat palaneet vesistöihin. Vesistö oli osaltaan ollut sen
takana, että Porin yliopistokeskus pystyi itsenäistymään
omaksi

yliopistokseen

erityisalanaan

muodikkaasti

monitieteelliset vesistöalueet. Yksi asia kaupunginjohtajaa
kuitenkin huolestuttaa: tulisiko käynnistymässä olevasta
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4: Ruokaa vedestä 2042 – Vesiviljelijä Suvi (1/2)
Suvi on 32-vuotias vesiviljelijä Hämeestä. Tänään 7.7.2042

myös luontaiset kannat ovat toipuneet. Mateen kysyntä

hän aloittaa päivänsä aamukahvipöydässä tarkistamalla

erityisesti Aasian markkinoilla on ollut huikeaa.

päivän vesiviljelijöille tägätyt uutiset. Uutisissa kerrotaan
tarkemmin jo kohua nostattaneesta uudesta hiivaproteiinista

Suvi

joka

muita hiivaproteiinilajikkeita

hiivaproteiinilajike kasvattaa naapuritilan, Suvin mateille

huomattavasti nopeammin. Uusi hiivaproteiini on yksi niistä

hiivaproteiinirehua tuottavan laitoksen, kannattavuutta?

monista

Rehulaitos vaihtoi jo viime vuonna rehun sisältämän

kasvaa

järvivedessä

ruokateollisuuden

raaka-aineista,

jotka

ovat

mullistaneet ravintoproteiinin tuotannon Suvin elinaikana.

pohtii

kasvipohjaista

ovesta

sisään

astuessaan,

valkuaisainelähdettä

voisiko

uusi

härkäpavusta

mikrolevään; onkohan Asko lukenut saman uutisen ja
Aamiaisen jälkeen Suvi astuu ulos hetkeksi ihailemaan

haluaisikohan hän kokeilla tuota uutta lajiketta? Suvin

takapihansa järvimaisemaa, minkä jälkeen hän kävelee

rinnassa tuntuu lämmin läikähdys hänen ajatellessaan

työpaikalleen, tilan kiertovesituotantolaitokseen. Laitoksessa

Askoa.

viljellään korkean arvon madetta, viereisessä hallissa
kasvatetaan mateen poikasia ja niille ravintona soveltuvia
selkärangattomia.

Made

lisääntymisongelmista,

ja

kärsi
oli

luonnossa
jo

suomessa

aikoinaan
joutunut

uhanalaisten lajien joukkoon, mutta vesiviljelyn yleistyessä
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4: Ruokaa vedestä 2042 – Vesiviljelijä Suvi (2/2)
Vesiviljelystä ravinnerikkaat vedet kiertävät yrttien
kerrosviljelyosastolle. Suvin laitos ammentaa Suomen
biotekniikkaosaamisesta - siellä viljellään yrttiä, josta pari
vuotta löydettiin syöpää parantava ainesosa, jota erotetaan
yrtin kukista. Yrtin parantava ainesosa löydettiin
uudenlaisen koekasvatuksen avulla, vanhan siemenpankkiin
tallennetun DNA-sekvenssin avulla pystyttiin uudestaan
luomaan jo sukupuuttoon kuolleen yrtin populaatio.
Suvin viljeltyjä mateita ei perata hänen tilallaan, mutta hän
tietää, että sekä perkuujätteet että yrtin muista kasviosista
jäävät jätteet kierrätetään hiivaproteiinilaitokselle osaksi
hiivan kasvualustaa. Myös pakkaukset, joissa Suvi lähettää
kalansa laitokselta perattavaksi on tehty biopohjaisesta
kierrätysmuovista. Ne muovipakkaukset, joita Suvi vielä
joutuu käyttämään, hän kerää huolellisesti talteen
toimitettavaksi
bakteerihajotukseen
kunnan
jätevedenpuhdistamolle.
Muovien
avulla
puhdistamobakteerit pysyvät elinvoimaisina.

Järven vesi on kiertotalouden ansiosta puhdistunut niin, että
rannassa
on
mahdollista
viljellä
pienimuotoisesti
järvisimpukkaa. Hetken Suvi pysähtyy työssään ja ihailee
taas järvimaisemaa ikkunasta. Leveä biohiilelle perustettu
pajuvyöhyke pellon ja järven välissä haittaa vähän näkymää,
mutta vyöhykkeen arvo ravinteiden pidättäjänä ja energia- ja
biohiilipajun kasvualustana on osaltaan auttanut järven
hyvän tilan kehittymistä. Ja pajuhakkeellahan koko tila
lämpiää. Järven veden puhdistumisen myötä Suvin ei
tarvitse myöskään olla huolissaan simpukkoihin kertyvistä
raskasmetalleista tai muista haitta-aineista. Erityisesti
alueen vesiviljelyvientirenkaan kautta vientiin menevien
simpukoiden osalta tulee olla koko ajan varuillaan- erittäin
tarkasti ravintonsa puhtauteen suhtautuvat kiinalaiset
saisivat halvauksen, jos simpukoista löytyisi mitään
vaaralliselta kuulostavaakaan! Viljelemällä simpukoita
järvessä Suvi edistää myös fosforin- ja erityisesti typen
poistoa vesistöstä, sillä simpukoiden korjuun mukana
poistuu vesistöstä lisää ravinteita.
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