Jotta me kaikki
ymmärtäisimme
puhtaiden
vesistöjen
merkityksen

TARVITSEMME APUASI

ainutlaatuisten
sisävesiemme
suojelemiseksi

Ilmastonmuutoksen
vaikutukset näkyvät
vesistöjemme tilassa
on noussut ja
talven jääpeitteinen aika lyhentynyt.
Samalla talviaikainen valunta ja talvitulvat ovat kasvaneet, mikä lisää
ravinteiden ja kiintoaineen kulkeutumista vesistöihin aiheuttaen rehevöitymistä ja vesien tummumista. Jääpeitteen puuttumisella on merkittäviä
vaikutuksia mm. kalastoon ja muihin
vesieliöihin.

VESIEN LÄMPÖTILA

Vesi on elämän ehto. Ainutlaatuiset vesistömme, kohisevat
kosket ja kirkkaat järvet rantasaunoineen ja -mökkeineen, ovat
mielikuvia, jotka kytkeytyvät vahvasti suomalaisuuteen.
mielletään usein puhtaiksi ja hyvinvoiviksi. Todellisuudessa vesiemme hyvä tila ei kutenkaan ole itsestäänselvyys. Suomessa on tuhansia rehevöityneitä järviä, padottuja
virtavesiä ja tuhottuja pienvesiä. Vesistöt tummuvat ja sinileväkukinnat ovat yleistyneet jopa karuilla selkävesillä. Globaali monimuotoisuuskato ja ilmastonmuutos ovat aitoja uhkia myös Suomen sisävesille, joiden luontotyypeistä ja eliölajeista paikoin jopa
yli puolet on arvioitu uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi.

SUOMEN VEDET

Aika toimia Suomen vesistöjen hyväksi on nyt!

teemme ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentämiseksi
edistää myös vesiemme hyvinvointia.

KAIKKI, MITÄ

MISSIONAMME ON

parantaa
Suomen vesien
tilaa ja niiden
monimuotoisuutta
Suomen vesistösäätiön päämääränä on suomalaisen vesiluonnon – järvien,
jokien ja pienvesien – tilan parantaminen sekä vesiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttäminen. Työmme kulmakiviä ovat vesiin liittyvän tietoisuuden
ja suojelutoiminnan lisääminen, vesien nostaminen osaksi yhteiskunnallista
keskustelua sekä käytännön työ vesien hyväksi.

olemme ammattilaisia vesistöjen kunnostuksessa, vesivastuullisuuteen liittyvien palvelujen tuottamisessa, viestinnässä ja koulutuksessa. Toimintamme pohjautuu tutkittuun tietoon, jonka teemme kaikille ymmärrettäväksi. Työtämme ohjaa ennen kaikkea halu rakentaa yhteistä hyvää, jotta me kaikki
saisimme nauttia monimuotoisista, puhtaista vesistöistä myös tulevaisuudessa.

ME VESISTÖSÄÄTIÖLÄISET

Esimerkkejä
hankkeistamme

Pienvesi-HELMI
PIENVESIEN ARVO muodostuu paitsi niiden ekologisesta
monimuotoisuudesta myös merkityksestä ihmisille. Isompien
vesien ohella purot, lammet ja lähteet ovat tärkeä osa suomalaista mielenmaisemaa.
•

PIENVESI-HELMI KESKITTYY Suomen uhanalaisten pie-

nvesien tilan ja pienvesiluonnon monimuotoisuuden parantamiseen.
•

•

HANKKEESSA ENNALLISTETAAN pienvesiä eri puolella
Suomea. Käytännön toimenpiteiden ohella kehitetään ennallistamisen ja sen seurannan menetelmiä ja lisätään pienvesiin liittyvää osaamista vertaisoppimisen avulla.

VESIEN UHANALAISTUMISEN pysäyttämiseksi tarvitaan uusia keinoja. Jokaisella suomalaisella on vastuu ja valta vaikuttaa
vesiin, jotta veden tärkeys ymmärrettäisiin ja jotta vesistöt siirtyisivät puhtaina ja monimuotoisina myös tulveille sukupolville.
•

VESI VANHIN voitehista – mitä ihmettä? -hanke tarkastelee vesiensuojelua uudenlaisesta näkökulmasta. Hankkeessa
kerätään, tutkitaan ja tulkitaan veteen liittyvää kansanperinnettä monipuolisesti tieteen ja taiteen keinoin.

•

HANKE MUISTUTTAA meitä veden ja vesistöjen universaalista, mutta samalla hyvin henkilökohtaisesta merkityksestä. Sen tavoitteena on aktivoida ihmisen sisäistä vastuullisuutta ja vastuunottoa omasta elinympäristöstä ja
valinnoista.

•

HANKE TOTEUTETAAN yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston, Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja
yhteisöt muuttuvassa maailmassa -tutkimusohjelman, kolmen luonnontieteiden emeritusprofessorin sekä suomalaisten muusikoiden ja kuvataiteilijoiden kanssa.

•

HANKKEEN RAHOITTAJANA toimii Koneen säätiö, ja sen

HANKE TOTEUTETAAN yhteistyössä Keski-Suomen vesi

ja ympäristö ry:n, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n,
Pyhäjärvi-instituuttisäätiön ja Valonian kanssa.
•

Vesi vanhin voitehista
– mitä ihmettä?

HANKETTA RAHOITTAA ympäristöministeriön ja maa- ja

metsätalousministeriön yhteinen Helmi-elinympäristöohjelma. Rahoitukseen osallistuvat lisäksi Rapala VMC EcoChoice
Program, UPM, Stora Enso, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simon kunta, Saarijärven kaupunki ja Suomen vesistösäätiö. Hankkeen kokonaisbudjetti on
494 000 euroa.

kokonaisbudjetti on 396 900 euroa.

Capeenpuron luonnonmukaistamisen
suunnitteluhanke

Kuinka tulla vesivastuulliseksi yritykseksi?
-kehityshanke

VAELLUSKALAT OVAT Suomessa uhanalaisia. Capeenpuron
luonnonmukaistamisen tavoitteena on tehdä uutta lisääntymisja elinaluetta järvitaimenelle ja muulle eliöstölle historiaa kunnioittaen ja tutkimusta lisäten.

SUOMEN KANSALLISEN vesivastuutiekartan vision mukaan

•

“suomalaisyritykset ovat maailman vesivastuullisimpia vuoteen
2023 mennessä”.
•

HANKKEEN TAVOITTEENA on selkeyttää vesivastuun käsitettä ja selvittää millaista apua suomalaisyritykset tarvitsevat vesivastuullisuuden lisäämiseksi. Hanke perustuu yhteissuunnitteluun, jossa yritykset ja asiantuntijat osallistetaan
toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

•

HANKKEESSA KEHITETÄÄN p&k-yrityksille suunnattu
Vesivastuu 2030 -palvelukonsepti, jonka avulla mm. säätiöt
ja yhdistykset voivat auttaa yrityksiä vesivastuutyössä.

•

HANKE TOTEUTETAAN yhteistyössä Suomen ympäristö-

HANKKEESSA LAADITAAN suunnitelma, jonka pohjalta

kalanviljelylaitoksen yhteyteen rakennettu vedenottokanava
muokataan järvitaimenen kutupuroksi alueen kulttuuriperintöä vaalien.
•

HANKE TOTEUTETAAN yhteistyössä R. Erik ja Bror Serlachiuksen säätiön ja Interenv Oy:n kanssa.

•

HANKETTA RAHOITTAVAT Keski-Suomen Ely-keskus ja
R. Erik ja Bror Serlachiuksen säätiö, ja sen kokonaisbudjetti on 27 270 euroa.

keskuksen, Finnish Water Forumin, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö, Gaia Consulting Oy:n, Rapid Action Group Oy:n ja seitsemän pilottiyrityksen kanssa.
•

HANKETTA RAHOITTAA Etelä-Savon ELY-keskus osana
Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Sen kokonaisbudjetti on
244 432 euroa.

Vaikka vesistöillä ja vesiluonnolla on merkittävä vaikutus lähes jokaisen
suomalaisen elämään, valuma-alueilla tehtävien toimien haitalliset
vesistövaikutukset vaikuttavat olevan yksi yhteiskuntamme sokeista pisteistä.
Suomen vesistösäätiö tekee arvokasta työtä korjatakseen aiheutettuja
haittoja ja auttaa yhteiskuntaa siirtymään kohti planetaarista hyvinvointia,
jonka vallitessa sekä ihmiset että muu luonto voivat hyvin ja kukoistavat.”
– JANNE KOTIAHO,

puheenjohtaja

Ekologian professori ja Suomen luontopaneelin

Yhteistyömme Suomen vesistösäätiön kanssa tukee erinomaisesti
vastuullisuustyötämme, sillä vesistösäätiön laajan asiantuntijaverkoston
avulla saamme lisäymmärrystä Suomen vesistöjen nykytilasta ja
oikeanlaisista toimenpiteistä niiden kunnon parantamiseksi.”
– TANELI VÄISÄNEN,

tutkimus- ja vastuullisuuspäällikkö, Rapala VMC


Teemme
erinomaista yhteistyötä Suomen vesistösäätiön
kanssa yritysten vesivastuullisuuden parissa.”
– TOPI HELLE,

toimitusjohtaja, Finnish Water Forum

Yhteistyöllä
voimme parantaa
Suomen vesistöjen
tilaa
PUHTAIDEN VESIEN puolesta -kumppanuusohjelma sijoittuu vuosille 2022–24.
Ohjelman painopisteitä ovat vesistöjen kunnostus ja suojelu, kansalaisten innostaminen vesiensuojelutyöhön, yritysten vesivastuullisuuden kasvattaminen
ja muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
OHJELMASSA TARJOAMME kumppaneillemme tietoa Suomen vesistöistä ja niiden hyväksi tehtävästä työstä. Saatte avullamme konkreettisia ohjeita vesistötekoihin, joiden kautta yrityksenne voi muuttaa toimintaansa vesien kannalta
kestävämpään suuntaan. Tuemme teitä aiheeseen liittyvässä viestinnässä, joka
tekee vesivastuutyönne näkyväksi. Kumppaneinamme olette osa yhteistä verkostoa, joka auttaa meitä toimimaan entistä laajemmin Suomen ainutlaatuisten
vesistöjen hyväksi.

Haluaisiko
yrityksenne
osallistua sisävesien
hyväksi tehtävään
työhön?
tervetulleeksi mukaan kumppaniohjelmaamme, jonka avulla parannamme yhdessä Suomen vesistöjen tilaa. Valittavana on kolme eri tasoista ja sisältöistä ohjelmaa, joista voitte valita yrityksellenne sopivimman vaihtoehdon. Ohjelmat on nimetty uhanalaisten
vaelluskalalajiemme mukaan muistuttamaan vesiensuojelutyön tärkeydestä vesissä eläville eläin- ja kasvilajeille. Lämmin kiitos yhteistyöstänne
Suomen sisävesien hyväksi!

TOIVOTAMME YRITYKSENNE

Taso III

Taso II

Taso I

Nahkiainen
3 000 €/vuosi

Vaellussiika
10 000 €/vuosi

Järvilohi
20 000 €/vuosi

NAHKIAINEN-OHJELMAAN

VAELLUSSIIKA-OHJELMA AN

JÄRVILOHI-OHJELMAAN

yrityksenne saa kiitoskirjeen, todistuksen toiminnasta Suomen sisävesien hyväksi, mahdollisuuden
käyttää Suomen vesistösäätiön logoa osana omaa vastuullisuusviestintäänsä sekä vesien
suojelun ja kunnostuksen uutiskirjeen kaksi kertaa vuodessa.

OSALLISTUESSAAN yrityksenne

OSALLISTUESSAAN

OSALLISTUESSAAN

saa edellisten lisäksi konkreettisia neuvoja vesivastuullisuuden
edistämiseksi, kertaluontoisen
vesiaiheisen sisällöntuotannon viestintään tai viestintäkampanjaan liittyen, näkyvyyttä
Suomen vesistösäätiön viestinnässä (esim. sosiaalinen media)
kolme kertaa vuodessa, apua
vesivastuuseen liittyvään verkostoitumiseen, ja lisäksi yrityksenne mielenkiinnon mukaan
räätälöidyn luennon vesistöjen
tilasta, kunnostuksesta tai vesivastuullisuudesta Suomessa.

TERVETULOA MUKAAN Suomen sisävesien suojelutyöhön!
Kumppaniohjelman osallistumismaksun voi suorittaa tilillemme:

Nordea FI71 1544 3000 1501 49.

yrityksellenne tarjotaan edellisten lisäksi vuosittain järjestettävä
ekskursio illallisineen (3-5 henkilöä), jossa pääsette tutustumaan käytännön vesiensuojelutyöhön yhdessä Suomen
johtavien vesialan asiantuntijoiden kanssa. Järvilohi-ohjelman jäsenenä yrityksenne voi
kontaktoida Suomen vesistösäätiön asiantuntijoita vesiensuojeluun ja vesivastuuseen
liittyvissä kysymyksissä.

kumppaniohjelmasta antaa Suomen vesistösäätiön hallituksen puheenjohtaja FT Auri Sarvilinna,
auri.sarvilinna@vesistosaatio.fi.

LISÄTIETOJA

päämääränä on järvien,
jokien ja pienvesien tilan parantaminen ja vesiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttäminen. Edistämme vesistöjen suojelua, kunnostusta ja käytön kestävyyttä,
jotta puhtaat vetemme säilyvät myös tuleville sukupolville. Lisäämme vesistöihin liittyvää tietoa ja luomme väyliä vesistöteoille, joiden kautta jokainen voi vaikuttaa vesiemme tilaan ja tulevaisuuteen.

SUOMEN VESISTÖSÄÄTIÖN

Lue lisää: vesistosaatio.fi
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