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Kaupunginjohtajan puhe Finnish Lakeland Forumissa 5.6.2019  
 
 
 

Hyvää iltapäivää! 
 
 

Ensimmäinen Finnish Lakeland Forum alkaa olla loppusuoralla. Kiitokset 
vielä kerran kaikille teille, jotka saavuitte paikalle. Päivä on ollut mielen-
kiintoinen, inspiroiva ja tärkeä. Ennen kaikkea tämä päivä on ollut avaus 
verkostoitumiselle, yhteisten tavoitteiden ja arvojen jakamiselle sekä sil-
le, että suunnittelemme tapaavamme samoissa merkeissä taas ensi 
vuonna. 
 
Mikkelin kaupungille, kuten koko Etelä-Savon maakunnalle, vesi on tär-
keä elementti. Vedessä liikkuu tarinamme ja perintömme jälkisukupolvil-
le. Se, miksi vesi on meille niin tärkeä, johtuu monesta syystä. Veden tär-
keys liittyy oleellisesti ympäristöllisiin arvoihimme ja niiden vaalimiseen. 
Puhdas, korkealaatuinen juomavesi talouksissamme on asia, jota täytyisi 
päivittäin arvostaa. Samalla vesi on tärkeässä roolissa matkailun, teknii-
kan ja tieteen aloilla.  
 
Vesi on sisäänkirjoitettu elementti sekä kaupungin että maakunnan stra-
tegiassa. Ympäristönsuojelulliset arvot nousevat tietenkin heti pintaan: 
Tämä meidän luontomme kun ei ole omamme, vaan pelkästään lai-
naamme sitä ja siirrämme perinnön lapsillemme. Ja he tekevät samoin. 
Vettä täytyy kunnioittaa. 
 
Ei ole sattumaa, että juuri Mikkelissä on valmistumassa yksi Euroopan 
moderneimmista jätevedenpuhdistamoista. Mikkelissä riittää vesiosaa-
mista, sen voimme ylpeydellä todeta. Uusi putsari ei ole pelkästään put-
sari, vaan myös alusta akateemiselle tutkimukselle, erityisesti LUT-
yliopistolle, jonka toimintoja on myös Mikkelissä. Tiede auttaa meitä 
ymmärtämään vettä ja sen mahdollisuuksia entistä paremmin. Tässä 
voimme olla edelläkävijöitä jopa globaalissa mittakaavassa. 
 
Puhtaan veden ja sinisen biotalouden kehittämisalustana toimiva 
EcoSairila osoittaa sen, että kaupungin historian suurin yksittäinen inves-
tointi on osana uuden teknologian käyttömahdollisuuksia, liiketoimintaa 
kolmansille osapuolille sekä innovaatioita ja erilaisia tutkimushankkeita. 
Tutkimusosaaminen, liiketoiminta ja julkiset organisaatiot, kuten Mikke-
lin kaupunki, voivat saavuttaa tällaisen kehittämisalustamallin kautta pal-
jon uutta tietoa ja kokemusta siitä, mitä kaikkea vesi alueellemme tuo ja 
mihin se meidät mahdollistaa.  
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Toisaalta vedellä on myös tuo matkailullinen puoli, jossa tarvitaan fakto-
jen lisäksi myös positiivisten mielikuvien synnyttämistä, mahdollisuuksi-
en esittelyä, tunnepitoista viestintää. Olemme järvisintä Suomea ja järvet 
ovat suomalaisille rakkaita. Meidän täytyy koko Itä-Suomen alueella pa-
nostaa vahvaan yhteiseen näkemykseen siitä, miten luontoarvoja kunni-
oittaen voimme nostaa järvistömme houkuttelevuutta matkailun näkö-
kulmasta.  
 
Mikkelin kaupunki on viestinnässään ja markkinoinnissaan viime vuosina 
nostanut uudella tavalla esiin Saimaata, joka on sanana saanut jo myytti-
set mittasuhteet. Saimaa ja samalla kaikki itäisen Suomen järvet muo-
dostavat maantieteellisen kokonaisuuden, aivan kuin Lapin tunturit, Kai-
nuun vaarat, Hämeen salpausselät ja Turun saaristo.  
 
Parhaimmillaan järvemme luovat käsitteen jostain sellaisesta, mitä ei 
missään muualla ole. Suomalaiset järvimaisemat voivat olla suuria ihmei-
tä joillekin ihmisille. Tilaisuus täytyy siis hyödyntää, samalla kun pidäm-
me uusimpien, täällä tehtyjen tieteellisten tutkimusten myötä kiinni ym-
päristömme puhtaudesta. 
 
 

Hyvät ystävät 
 

Itä-Suomen vesistöjen yhteisen peruskirjan allekirjoittamisen myötä me 
kaikki virallisesti tunnustamme vesistöjemme arvot, kestävän kehityksen, 
tutkimustiedon tärkeyden ja hyödyntämismahdollisuudet. Tunnustamme 
myös vesistöjen luoman, elinvoimaa vahvistavan seikan, kuten esimer-
kiksi vastuullisen matkailun. Yhteinen tahtotila vesistöjen laadun säilyt-
tämiseksi ja elinvoimaisuuden kehittämiseksi on hyvä alkusysäys konk-
reettiselle työlle. 
 
Tieteelliseen vesiosaamiseen, elinvoiman säilyttämiseen ja lisäämiseen 
sekä matkailuun perustuva tilaisuutemme on päättymässä. Mikkelille on 
ollut kunnia isännöidä tätä kongressia, joka oli ensimmäinen laatuaan. 
Mikkelin kaupunki kumppaneineen ja sidosryhmineen on toivottavasti 
innostavassa roolissa teille kaikille. Voimme oppia toinen toisiltamme; ja 
työ yhteisten tavoitteiden eteen voi alkaa.  
 
Toivottavasti tämä päivä on innostanut teitä kaikkia ja olette jo saaneet 
aihepiiriin liittyen uusia ideoita. Lähdetään työstämään yhteistä asiaa 
eteenpäin ja tavataan taas ensi vuonna! 
 
 
 


