Maailman vesipäivä – kulutustottumusten kautta olemme osa globaalia vesitaloutta
Tämän blogin julkaisupäivänä 22.3. vietetään Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n maailman vesipäivää.
YK:lla on vakiintuneita teemapäiviä, joilla nostetaan esiin globaalisti tärkeitä luonnon ja ihmiskunnan ilmiöitä.
Rokua Geoparkin velvollisuus osana YK:n opetus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n Global Geoparks
ohjelmaa on edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kuten numeroa 6, joka liittyy puhtaiden vesistöjen
vaalimiseen.
Rokua Geoparkin tarinassa vesi on keskeisessä asemassa. Jääkauden lopulla jäätikön sulamisvedet kerrostivat
yhden tärkeimmistä maanmuodoistamme, Rokuan harjun, joka kulkee koko alueen halki. Harjuhiekkoja ovat
myöhemmin muotoilleet merivaiheiden jäät ja aallot kuten myös Oulujoki sivu-uomineen. Myös soistuminen
on tiiviisti yhteyksissä alueelliseen vesitalouteen, ja Rokua Geoparkin itäiset osat lukeutuvatkin Suomen
runsassoisimpiin alueisiin. Rokuan harjumuodostelma puolestaan on Suomen tärkeimpiä pohjaveden
muodostumispaikkoja.

Rokuan harjumuodostuma on jäätikön sulamisvesien kerrostama. Kuva: Mikko Kiuttu.

Kotoperäiset vesivaramme
Äkkiseltään tuntuisi, että meillä Suomessa runsaat vesivarat ja niiden puhtaus ovat itsestäänselvyys. Sadanta
on meillä haihduntaa suurempi, jolloin luontaisesti vesivarat täydentyvät. Rokua Geopark alueellamme
vedenlaadultaan erinomaiseksi luokiteltuja järviä ja lampia on paljon. Pohjoisesta sijainnista ja geologiasta
johtuen vesistömme ovat kuitenkin herkkiä häiriöille ja hitaita uudistumaan.
Suomessa on viime vuosikymmeninä tehty paljon toimenpiteitä vesistöjen laadun parantamiseksi. Teollisuus,
liikenne ja maankäyttö ovat olleet tärkeimpiä uhkatekijöitä, ja niiden vaikutusta on pyritty pienentämään
lainsäädännöllä ja valistuksella. Nämä tekijät heijastuvat myös Rokua Geopark alueen vesistöjen laatuun.

Tutkimustyöllä lisätään ymmärrystä vesistöistä
Rokuanvaaralla vesistöjä on tutkittu yli kaksikymmentä vuotta Oulun yliopiston toimesta. Tähän johti useiden
järvien voimakas vedenpinnan lasku vuosituhannen vaihteessa. Tutkimuksissa veden pinnan
korkeusvaihtelun tärkeimmäksi aiheuttajaksi on havaittu ilmaston vaihtelut. Tutkimuksissa saatiin kuitenkin
myös tarkka kuva siitä, miten maankäyttö ja maaperän ominaisuudet vaikuttavat pohjaveteen. Rokualla
esimerkiksi suo-ojitusten ja metsähakkuiden vaikutus on pienehkö, mutta pienialaisemmilla
pohjavesiesiintymillä maankäytön vaikutukset voivat olla suhteessa paljon isommat.
Pohjaveden määrän lisäksi tutkimuksissa paneuduttiin pohjaveden laatuun. Rokuanvaaralla harjuhiekat ovat
isoksi osaksi peräisin Muhoksen savi- ja hiekkakivistä, jotka ovat muinaisia merenpohjan sedimenttejä.
Harjuhiekoista liukenee ravinteita pohjaveteen, joiden mukana ne tulevat pintavesiin eliöiden käyttöön. Osa
Rokuanvaaran järvistä onkin luontaisesti ravinteikkaita ja siksi myös reheviä. Tässä tapauksessa geologia siis
ruokkii vesistön rehevöitymistä.

Rokuanjärvi on yksi Rokuanvaaran luontaisesti rehevistä järvistä. Kuva: Mikko Kiuttu.

Kuitenkin yleisesti Suomessa kallioperä ja siten maaperä koostuvat graniittisista kivistä ja niistä rapautuneista
mineraaleista. Näiden mineraalien liuetessa veteen syntyy lievästi happamia liuoksia. Tämä aiheuttaa
haasteen, sillä vesistöjen puskurikyky ihmisen aiheuttamaa happamoitumista vastaan on heikko, ja liika
happamoituminen on useille eliöille kohtalokasta. Lisäksi karuissa vesistöissä eliöillä on jatkuva puute
kasvulle tärkeistä ravinteista, joita kallioperän mineraalit eivät juuri tarjoa. Tämän vuoksi esimerkiksi
lannoitteista vesistöihin kulkeutuvat fosfori- ja typpiyhdisteet voivat helposti johtaa tuottavuuden
voimakkaaseen kasvuun ja siten rehevöitymiseen. Lisäksi vesien keskilämpötilan nousu kasvattaa
tuottavuutta ja voimistaa rehevöitymistä.
Kun vesistöjemme tilaa katsotaan pintaa syvemmältä, voimme huomata, että nykytila ei suinkaan ole
itsestään selvyys. Sen vuoksi myös tulevaisuudessa vesistöjemme tilasta huolehtiminen vaatii jatkuvia tekoja.
Ne tarkoittavat lisätutkimusta, lainsäädäntöä, vastuullista toimintaa ja ennen kaikkea kunnioitusta
vesistöjämme kohtaan.

Hedelmiä etelästä vai marjoja Pohjolasta?
Vaikka omat vesivaramme ovatkin runsaat ja laadukkaat, emme voi sulkea katsetta muulta maailmalta.
Maailman vesipäivän perusteissa todetaan, että kolmannes maailman väestöstä elää ilman puhdasta
juomavettä. Joka päivä käytämme useita hyödykkeitä, joiden valmistukseen on käytetty vettä alueilta, joilla
vesivarat uusiutuvat hitaammin kuin niitä käytetään, tai puhdasta vettä ei ole tarjolla juomavedeksi.
Aiheutammekin ison osan veden päivittäisestä kulutuksestamme muualle kuin kotimaisiin vesivaroihimme.

Rokua Geoparkissa lapset oppivat veden kiertokulusta esimerkiksi leikin ja tutkimisen kautta. Kuva: Mikko Kiuttu.

Rokua Geoparkissa edistämme vesiteemaista ympäristökasvatusta niin kotimaisille kuin ulkomaisille
kohderyhmille. Edistämme myös lähiruoan tuotantoa GEOfood-konseptin kautta. Lähiruoan tuotannossa
vedenkulutus kohdentuu omiin vesistöihimme, joita voimme kattavan lainsäädäntömme turvin hyödyntää
vastuullisesti. Yhteistyössä Geopark-yritysten kanssa edistämme myös vesivarojemme kestävää käyttöä ja
koitamme ehkäistä niiden pilaantumista. Paljon on kuitenkin myös asioita tehtävänä, jotta voimme turvata
vesistöjemme korkean laadun, vesiekosysteemien hyvinvoinnin ja puhtaan veden riittävyyden
tulevaisuudessa, sekä ennen kaikkea edistää jo aiheutettujen vahinkojen korjaamista alueilla, jotka kärsivät
kulutusvalintojemme vuoksi kroonisesta vesipulasta.
Lopuksi – vesistövinkit Rokua Geoparkiin
Alueellamme sijaitsee useita kauniita ja omaperäisiä vesistöjä, jotka ovat elämyksellisiä matkakohteita.
Oulujärven laajat, Suomen suurimmat sisävesiselät tarjoavat merellisen tunnelman keskellä sisämaata.
Aavoja vesialueita rikkovat sadat saaret, joista osa on harjujen muodostamia kauniita, paratiisimaisia
hiekkasaaria, osa puolestaan erämaisia kallio- ja louhikkoluotoja. Oulujärven selkoset tarjoavat myös huikeita
kalastusmahdollisuuksia.
Manamansalon saaren ja Rokuanvaaran kirkasvetiset pohjavesilammet tarjoavat huikeita, turkoosin
hohtoisia pulahduspaikkoja kuuman kesäpäivän lomaan. Niiden rannoilla kiertelee polkuja, joilta voi ihailla
vedenpinnasta heijastuvia jäkäläkankaita ja harmaina hohtavia kelopuita. Loppukesästä metsät täyttyvät
sienillä ja marjoilla.

Oulujärven aavat selät ja lukuisat saaret tarjoavat monipuolisia retkikohteita. Kuva: Mikko Kiuttu.

Muhoksen ja Utajärven väliltä löytyy puolestaan upeita jokivarsikohteita, kuten Oulujoen kallioista
rantatörmää kulkeva Lemmenpolku tai syvissä lehtojen koristamissa kanjoneissa kuohuvat Liimanninkoski ja
Isterinkoski. Kanjoneissa viihtyvät esimerkiksi vadelma ja viinimarja. Kauniita ovat myös Muhoksen ja Oulun
väliset maanviljelymaisemat, jossa lehmät nauttivat puhtaasta ja luonnonmukaisesti viljellystä rehusta.

Isetrinkosken kuohuja Poikajokivarressa. Kuva: Mikko Kiuttu.

Silmän kantamattomiin jatkuvia aapasoita löytyy puolestaan esimerkiksi Säräisniemen lounaispuolelta
Kuvajan suoalueelta tai Vaalan pohjoisosista Jerusaleminsuolta. Muhoksella Pyhänsivun laajojen suoalueiden
maisemista voi nauttia esimerkiksi Matkajärven ja Tervajärven laavuilta käsin. Keväisin suot täyttää
muuttolintujen konsertti, kun taas heinäkuussa silmä lepää keltaisissa hillakasvustoissa.

Näistä veden kiertokulun ylläpitämistä retkeilymahdollisuuksista voi nauttia hyvällä omalla tunnolla, sillä niin
kohteiden ylläpidossa kuin niitä tukevissa palveluissa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet. Lisäksi
palvelut ovat paikallislähtöisesti tuotettuja: Vesi on peräisin alueen pohjavesiesiintymistä, ruoka (Geofood)
on paikallisesti tuotettua ja yrittäjät ovat oman alueen väkeä.

Luonnon taidetta Kuvajan aapasuolla Vaalassa. Kuva: Mikko Kiuttu.

Hyvää maailman vesipäivää!
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