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Vesistövisiot

rakentavat suuntaa
ja alustaa yhteistyölle1
Vesistövisioista on muodostumassa vapaaehtoiseen yhteistyöhön
perustuva lähestymistapa virallisten vesivarojen hallinnan ja vesienhoidon
prosessien rinnalle. EU:n vesipuitedirektiiviin tukeutuva sääntely on
asettanut vesien ja rannikkovesien tilalle kunnianhimoisia tavoitteita, joita
ei ole vielä pystytty saavuttamaan. Samalla vesistöjen ja valuma-alueiden
käyttöön kohdistuu erilaisia, risteäviä intressejä, joita tulisi tarkastella
kokonaisvaltaisesti. Vesien hyvän tilan tavoitteen saavuttaminen sekä eri
intressien tasapainottaminen edellyttävät uudenlaisia toimenpiteitä ja
menetelmiä. Voisivatko vesistövisiot vastata näihin tarpeisiin?

V

esistövisio (joskus myös vesivisio)
on vesistö- tai valuma-alueen toimijoiden yhteisesti muodostama
tahtotila alueen vesistöjen tulevaisuudesta.
Visioprosessi on strategisen suunnittelun
menettelytapa, joka tuo eri toimijat yhteen
muodostamaan tätä tahtotilaa ja suunnittelemaan askeleita sen toteuttamiseksi.
Tyypillisesti vesistövisioprosessi tähtää
vesien käyttömuotojen, vesien hyvän tilan ja
luonnon monimuotoisuuden yhteensovitta-
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miseen sekä toimijoiden ja käyttömuotojen
välisten ristiriitojen ennakointiin ja niiden
parempaan hallintaan.
Visioprosessien tai ”visioinnin” (visioning) idea voidaan jäljittää 1980-luvun lopulta
lähtien syntyneisiin osallistavan suunnitte-

1
Artikkeli pohjautuu kirjoittajien yhteiselle
esitykselle Tulva-, pato-, vesienhoito- ja vesistökunnostuspäivillä Jyväskylässä 17.11.2021.
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lun hankkeisiin, jotka tähtäsivät erityisesti
paikallisyhteisöjen ja yhdyskuntien kehittämiseen.2 Johtajien tai luovien yksilöiden
visioiden sijaan visioprosesseissa korostuu
laajemman yhteisön tarve määritellä yhteistä, tavoittelemisen arvoista tulevaisuutta ja
tarttua toimeen sen toteuttamiseksi. Kyse on
siis uuden, yhteisen suunnan hakemisesta
ja konkreettisten askelten ottamisesta valittuun suuntaan.
Visioprosessit eroavat sekä tavanomaisesta politiikkatoimeenpanosta että perinteisistä osallistavista suunnitteluprosesseista
tarjoten niitä täydentävän lähestymistavan.
Siinä missä lakisääteiset vesienhoidon työkalut ovat velvoittavia ja niiden tavoitteet
asetetaan ylhäältä päin, lähdetään visio-

prosessia rakentamaan alueen toimijoiden
omista tarpeista ja tavoitteista käsin. Vesistövisioiden perusperiaatteina voidaankin pitää vapaaehtoisuutta sekä visioiden
rakentumista alhaalta ylös (ns. bottom-up).
Nämä erottavat visioprosessit lakisääteisen
vesienhoidon ja vesitaloustoimenpiteiden
suunnittelun logiikasta.
Visioprosessien taustasta ks. Klein, W. R.,
Benson, V. L., Andersen, J., & Herr, P. B. (1993).
Visions of things to come. Planning, 59(5),
10–15.; Shipley, R., & Michela, J. L. (2006). Can
vision motivate planning action? Planning,
Practice & Research, 21(2), 223–244; Walzer,
N., & Hamm, G. F. (2012). Community Visioning
Programs: Processes and Outcomes, Taylor &
Francis Group.
2

”

Onnistuessaan vesistövisiot auttavat yhteensovittamaan vesistöalueiden käyttöön
ja suojeluun liittyviä
tavoitteita ja ratkomaan
näiden välisiä ristiriitoja.
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Myös osallistamisen ja osallistumisen
muoto on eri. Sen sijaan, että osallisia kuultaisiin jonkun muun laatimasta suunnitelmasta, visioprosesseissa kysytään millaisen
tulevaisuuden nämä haluaisivat omalle
(vesistö)alueelleen. Ohuen osallistamisen
sijaan vesistövisioissa korostuu yhteistoiminnallinen logiikka, jossa toimijoiden
aktiivinen ja tasavertainen rooli, yhteinen
päätöksenteko ja aktiivinen sitoutuminen
tukevat onnistumista. Visioprosesseihin
sisältyy täten lupaus osallistujille aidosta
vaikuttavuudesta; haasteena onkin rakentaa visioprosessi niin, että toimijat näkevät
oman roolinsa ja tavoitteensa laajemmassa
kokonaisuudessa, ja voivat uskoa visioprosessin tuloksiin ja sitoutua sen toteutukseen.
Onnistuessaan vesistövisiot auttavat yhteensovittamaan vesistöalueiden käyttöön
ja suojeluun liittyviä tavoitteita ja ratkomaan
näiden välisiä ristiriitoja. Visioprosessit nostavat esiin ajankohtaisia ja haastaviakin teemoja, joihin lukeutuvat mm. yhteistoiminnallisuus ja sektorirajat ylittävä yhteistyö,

ennakoiva suunnittelu ja tulevaisuusajattelu
sekä vesien käyttömuotoihin liittyvien ristiriitojen ratkaisuhakuinen käsittely.

Monenkirjavia vesistövisioita
Tähän asti Suomessa on laadittu joukko vesistö- tai vesivisioita, jotka ovat keskenään
hyvinkin erilaisia. Osa visioprosesseista on
keskittynyt vision tavoitteiden muotoiluun
tai niiden viestintään, osa tähtää selvemmin toimenpiteisiin ja niiden toteutukseen
(Taulukko 1). Prosessien kesto, teemojen,
kohdealueiden ja osallistumisen laajuus
sekä resurssointi ovat vaihdelleet huomattavasti. Myös vastuutahot ovat vaihtelevia:
visiotyön vetäjänä on voinut toimia esimerkiksi alueen vesiensuojeluyhdistys, Suomen
ympäristökeskus, alueen ELY-keskus tai
maakunnan liitto.
Esimerkiksi Kokemäenjoen vesivisio 2050
on ollut ELY-keskusten koordinoima viestintään painottunut hanke, kun SYKE:n koordinoima ja vielä käynnissä oleva Oulujoen

Taulukko 1. Kolmen vesistövisiohankkeen vertailua.

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/iijoen-otva/
https://vesivisio2050.fi/
3)
https://skvsy.fi/wp-content/uploads/2017/08/Vesivisio_final.pdf
1)

2)
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vesistöalueen vesistövisio 2035 osana Arvovesi-hanketta on osallistanut laajan sidosryhmäjoukon visiotyön neuvottelukuntaan
ja monia teemoja käsitteleviin alaryhmiin.
Vastaavasti Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistyksen koordinoima Siuntionjoki
2030 vesistövisio on fokusoitunut kapeammin vesistön kunnostustoimien suunnitteluun ja toteutukseen. Muita esimerkkejä
visiohankkeista ovat ainakin Iisalmen reitin
sekä Lapväärti-Isojoen visiot.
Iijoen vesistövisiota voidaan pitää eräänlaisena visioprosessien edelläkävijänä;
Iijoen vesistövisio ja siihen pohjautuva viiden teema-alueen (vaelluskalat, valumaalue, virkistys, vetovoima, vuorovaikutus)
toimintaohjelma rakennettiin vuosina
2015–2018 osana Iijoen otva-hanketta.
Vuonna 2019, visiohankkeen päätyttyä
alueen keskeiset toimijat solmivat Iijokisopimuksen, jonka tavoitteena on toteuttaa
vesistövision tavoitteita. Iijoki-sopimuksen
työrukkaseksi on palkattu päätoiminen
koordinaattori, ja alueella on käynnistetty
monia Iijoen arvon kohentamiseen, esimerkiksi vesistökunnostuksiin painottuvia
hankkeita.

Visiot mukana tuoreessa
Vesitalousstrategiassa 2030
Vesistövisioilla ei ole virallista roolia vesien
hallinnan järjestelmässä. Maa- ja metsätalousministeriön tuore Vesitalousstrategia
2030 kuitenkin tunnistaa vesistövisiot tärkeänä tapana edesauttaa kestävää vesien
käyttöä. Vesitalousstrategian määritelmän
mukaan vesistövisio on ”vesistön eri käyttömuotoja, kunnostusta ja suojelua edustavien
sidosryhmätahojen yhteinen tahtotila vesistön
tulevaisuudesta”. Vesistövisiot asemoidaan
palvelemaan strategian keskeistä päämäärää eli vesien käytön, hyvän tilan ja
luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden
yhteensovittamista valuma- ja vesistöalueilla: ”Vesivarojen kestävä käyttö, tulva- ja
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Vesistövisioiden lupauksena
on rakentaa ja korostaa
horisontaalisen yhteistyön
merkitystä alueellisella tasolla,
eli siellä missä vesi tuo yhteen
sekä eri toimijoita
että eri sektoreita.
kuivuusriskien hallinta, vesistöjen kunnostus
ja vesienhoito sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen yhteensovitetaan eri intressit
huomioiden vesitaloustehtävien toimeenpanossa
kuten vesistövisioissa.”
Vesistövisio on siis samaan aikaan toimijoiden tahtotila, yhteensovittamisen areena
ja vesiin liittyvien tavoitteiden toteuttamisen työkalu. Vesistöalueen toimijoiden tahtotila onkin tärkeä perusta konkreettisten
vesistön tilaa parantavien toimenpiteiden
suunnittelulle ja toteuttamiselle. Yhteisesti
jaetun tahtotilan muodostaminen ei kuitenkaan ole helppoa; vesistöihin liittyy valtava
määrä erilaisia käyttömuotoja ja toimintoja,
samoin kuin vesien hallinnan ulottuvuuksia; vesienhoito, vesistökunnostukset, vesivarojen hallinta, säännöstely, tulva- ja
kuivuusriskit ja ilmastonmuutos. Kaikkien
käyttömuotojen tavoitteiden toteutuminen
täysimittaisesti on mahdotonta, joten yhteensovittamisen tarve on joka tapauksessa
ilmeinen.
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Suomessa toteutettujen visioprosessien
kirjo osoittaa, ettei visioiden toteutukseen
ole olemassa vakiintuneita tekemisen tapoja. Vesistövisioiden luonne ja niiden rooli
ovatkin herättäneet kysymyksiä esimerkiksi
MMM:n vesitalousstrategian 2030 lausunnoissa sen osalta, kuka vastaa visiotyöstä
ja sen toteutuksesta, mitä työllä tavoitellaan, miten vastuut ja kustannukset jaetaan,
miten ja missä aikataulussa visiotyö toteutetaan, sekä miten visiossa määriteltyjen
toimenpiteiden toteutuminen varmistetaan.
Vesistövisioiden lupauksena on rakentaa
ja korostaa horisontaalisen yhteistyön merkitystä alueellisella tasolla, eli siellä missä
vesi tuo yhteen sekä eri toimijoita että eri
sektoreita. Samalla kiinnostus vesistöihin
ja niiden tilaan voi kasvaa. Alueellinen,
horisontaalinen yhteistyö risteää vertikaalisen EU-sääntelyn kanssa ja eroaa lainsäädännön toimeenpanosta. Tulokulmat ovat
erilaisia, mutta voivat täydentää toisiaan.
Tämä edellyttää kuitenkin vesistövisioiden
onnistunutta toteuttamista ja jaettua ymmärrystä visioprosessin luonteesta.

Onnistumisen avaimista tarvitaan
lisää tietoa
Vesistövisioiden haasteena on rakentaa reilu
ja viisas prosessi, joka ruokkii konkreettista
yhteistyötä vesistön parantamiseksi. Avoimia kysymyksiä on useita: Miten varmistaa,
että vesistövisio, eli sidosryhmien yhteinen
tahtotila, tukeutuu tutkittuun tietoon ilman,
että prosessista tulee asiantuntijavetoinen ja
vieraannuttava? Miten kytkeä vesistövisio
vesienhoidon suunnitteluun ja muuhun alueelliseen suunnitteluun niin, että se tuo niille lisäarvoa eikä toista jo tehtyä? Miten huomioida eri toimijoiden vesistöille asettamat,
usein ristiriitaiset tavoitteet ja odotukset?
Miten varmistetaan alueen sidosryhmille
mielekkäät roolit vision rakentamisessa ja
toimeenpanossa ilman, että visiosta tulee
irrallisten tavoitteiden tynnyri?
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Onnistuessaan vesistövisio ei ole kivireki eikä narulla työntämistä. Paikallinen
omistajuus on tärkeää visiotyössä; alueen
toimijoiden omat tavoitteet ja vastuunotto
toimivat työn moottorina. Visioprosessien
onnistumisen avaimia ovat aidoista tarpeista syntyvä ”paikallinen tilaus” ja kiinnittyminen paikallisen yhteisön arvoihin. Nämä
tulisikin varmistaa ennen kuin kääritään
hihat toimenpiteitä ja hankkeita varten.
Onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti
myös vuorovaikutuksen laatu toimijoiden
välillä. Voivatko eri toimijat luottaa toisiinsa
ja miten nämä saadaan tekemään vaativaa
yhteistyötä toistensa kanssa?
Visioprosessit eivät synny vain kutsumalla joukko sidosryhmiä samaan tilaisuuteen.
Työ vaatii jatkuvia päätöksiä siitä, kuka
osallistuu ja miten. Prosessin suunnittelu
ja toteutus vaativat resursseja ja osaamista,
projektinhallintaa, osallistumismenetelmien soveltamista ja fasilitointia – joskus
myös sovittelun taitoja. Ihannetilanteessa
visio synnyttää ns. yhteistoiminnallisen
alustan eli yhteistyöverkoston, joka kokoaa voimia ja ottaa vastuuta visiotyön
toteutuksesta. Näin visioon pohjautuvat
toiminnalliset ideat kääntyvät konkreettisiksi toimenpiteiksi, jotka jokin prosessissa
mukana oleva toimija – esimerkiksi järjestö,
viranomainen tai yritys – myös ottaa toteutettavakseen.
Visioprosessien tueksi Suomessa tarvitaan
käytännönläheistä tietoa visioprosessien
onnistumisen edellytyksistä ja hyvistä käytännöistä – kuten myös niiden riskeistä ja sudenkuopista. Muuten on vaikeaa varmistaa,
että panostukset vesistövisioprosesseihin
kantavat hedelmää ja mielenkiinto niihin
säilyy. Samalla tarvitaan uutta tietoa ja pitkäjänteistä tutkimusta, jotta voidaan paremmin ymmärtää vesistövisioiden pidemmän
aikavälin vaikutuksia ja niiden merkitystä
sekä vesiin liittyvien politiikkatavoitteiden
että paikallisten tarpeiden ja tavoitteiden
näkökulmasta.
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