
”Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö 
varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut.

Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen 
virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet 

ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna.”

Tavoitteenamme on, että vuonna 2050 
Kokemäenjoen vesistöalue on:

Vesivisio 2050 

Teemat:

• Bio- ja kiertotalous

• Elinkeinotoiminnan pohja

• Eliöiden elinympäristö

• Kulttuuri- ja asuinympäristö

• Vesien tilan ja hallinnan haastaja

• Virkistyksen ja hyvinvoinnin lähde

• Yhdyskuntien vesihuollon pohja



Kokemäenjoen vesistöalue:

• Pirkanmaa

• Kanta-Häme

• osittain Satakunta sekä pieniltä 
osin Keski-Suomi,

• Etelä-Pohjanmaa ja

• Varsinais-Suomi 

• Vesivisio 2050 koskettaa yli 
770 000 ihmistä ja tuhansia 
toimijoita. 



Vesivisio 2050:n teemat ja kohderyhmät:



Vesivisio 2050 

• Vesivisio on laadittu ylimaakunnallisena 
yhteistyönä

• Mukana suunnittelussa on ollut paljon eri 
sidosryhmätahoja

• Työtä koordinoivat visioalueen ELY-
keskukset ja maakuntaliitot

• Toteuttajatahoja ovat kaikki mahdolliset 
tahot: kunnan ja valtion viranomaisista 
kuntalaisiin, yhdistyksistä yrityksiin, 
maan- ja metsänomistajista tutkimus- ja 
kehitystoimijoihin, oppilaitokset…

Yhteistyössä on voimaa ja siksi 
Vesivisio 2050 toimii!

❖ alueellisen elinvoiman 
lisääminen

❖ kestävä talouskasvu

❖ alueelliset erityispiirteet

-> nyt ja tulevaisuudessa 
maakuntien yhteinen 
tavoiteasiakirja 

Huomioitu mm. :



• Tilaa Vesivisio 2050-blogin uusimmat kirjoitukset sähköpostiisi 
https://vesivisio2050.fi/

• levitä tietoa aiheesta somessa, tapaamisissa ja sähköpostilla 
#Vesivisio2050

• järjestä erilaisia tilaisuuksia ja tempauksia sekä ole mukana 
projekteissa, joilla edistetään konkreettisia vesienhoidon toimenpiteitä

• osallistu erilaisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin, näyttelyihin ja muista, että 
jokainen tilanne on oikea hetki kertoa Vesivisio 2050:stä ja edistää 
oman työn tavoitteiden toteutumista.

Miten voit edistää
Vesivision 2050:n tunnettavuutta?



Agenda 2030 & Vesivisio 2050

”Kuinka monta 
kestävän kehityksen 
tavoitetta Vesivisio 
2050 edistää? ”



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

• Yhdistetään vesialueita hallinnollisesti toimiviksi 
kokonaisuuksiksi

Vesivisio 2050: bio- ja kiertotalouden alusta

Tahtotilamme:

• 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

Tahtotilamme:



Vesivisio 2050: elinkeinotoiminnan pohja

Tahtotilamme:

• 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



Vesivisio 2050: eliöiden elinympäristö

Tahtotilamme:

• 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



Vesivisio 2050: vesien tilan ja hallinnan 
haastaja

Tahtotilamme:

• 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 on minimoitu ja 
niihin on varauduttu riittävästi

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset tunnetaan ja 
ne huomioidaan riskienhallinnassa



Vesivisio 2050: kulttuuri- ja asuinympäristö
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



Vesivisio 2050: virkistyksen ja hyvinvoinnin
lähde

Tahtotilamme: 

• 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



Vesivisio 2050: yhdyskuntien vesihuollon 
pohja

Tahtotilamme: 

• 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


