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Hawle Vario
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kulmapoikkeaman

Turvaventtiilit 
Takaisku- ja 
pohjaventtiilit
Säätöventtiilit
Läppäventtiilit

Lisätietoja : Lining 0290 06 160

KULMATAKAISKU  
SULKUVENTTIILILLÄ
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Maailman ensimmäinen * EN 12050-4 
mukainen venttiili,

Erinomainen ratkaisu pumppaamoihin
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Rakennusten ja tonttien laskuviemäröinnin nostolaitteet. Rakenne- ja testausperiaatteet. 
Osa 4: Yksisuuntaventtiilit

Parasta laatua verkostoon
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 pääkirjoitus

Vettä 
tarvitaan 
aina

Kaikki kulttuurit ovat kehittyneet veden äärelle jo muinaisista ajoista 
lähtien. Veden merkitystä on tässä suhteessa vaikea ylikorostaa. Vettä 
on käytetty juomavetenä, kalastukseen, kasteluun ja kulkureittinä. 

Patojen ja kanavien rakentaminen sekä peltojen kuivatus ovat olleet tärkeitä 
apuja ihmisen hyvinvoinnin kasvattamiselle.

Puhdas vesi on kaiken elämän edellytys. Vesi on yhdistänyt kansakuntia, 
mutta aiheuttanut myös sotia. Maailmanlaajuisesti puhtaan veden saanti on 
kaikkein keskeisin kehitysmaiden ongelmista. Jopa pikkulasten aliravitsemuk-
sen on usein todettu aiheutuneen erilaisista likaisen veden välityksellä leviävistä 
taudeista, ei niinkään ravinnon puutteesta.

Erilaiset luonnonkatastrofit liittyvät useimmiten veteen, joko sen puuttee-
seen tai liialliseen määrään. Tänä päivänä paljon huomiota saaneet ilmaston 
lämpenemisen vaikutukset tulevat ihmiskunnalle ennen kaikkea veden hydro-
logisen kierron kautta. Sademäärät joillakin alueilla vähenevät aiheuttaen kui-
vuutta. Toisaalla tulvat ja mahdollinen merivedenpinnan kohoaminen saatta-
vat aiheuttaa ennen näkemätöntä tuhoa.

Suomessa vesikeskustelu liittyy useimmiten pintavesien laatuun. 
Yhdyskuntien ja teollisuuden vesihuolto pääsee otsikoihin vain jos jossain on 
ongelmia. Pidetään itsestään selvänä, että puhdasta vettä tulee hanasta ja käy-
tetty vesi menee viemäriin. Jos jompikumpi ei toimi, herätys tapahtuu joko 
paikallisesti tai valtakunnallisesti ongelmasta riippuen.

Toistuvat sinileväkukinnot Itämeressä ja monissa järvissä herättävät kes-
kustelua vesien rehevöitymisestä. Paljon on pohdittu myös sitä, mikä on 
valuma-alueella tapahtuvan kuormituksen ja sisäisen kuormituksen osuus 
rehevöitymisestä.

Maatalouden päästöjen hallinnassa ei ole saatu toivottuja tuloksia aikaan. 
Lannoitustasot ovat Suomessa pienentyneet oleellisesti vuonna 1995 tapah-
tuneen Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen. Myös maan muokkausmene-
telmät ovat suurelta osin vaihtuneet kynnöstä kevytmuokkaukseen tai jopa 
muokkaamattomaan suorakylvöön. Vesistöjen ja valtaojien ympärille muo-
dostetuilla suojakaistoillakaan ei ole ollut toivottavaa vaikutusta. Maatalouden 
ympäristötuki antaa mahdollisuudet ohjata ympäristönsuojelutoimenpiteitä 
tehokkaasti, kunhan vain eri keinojen vaikutukset tiedetään. Tutkimusta tällä 
saralla tarvitaan vielä runsaasti. Samoin on asianlaita haja-asutusalueiden jäte-
vesien käsittelyn osalta, jossa lähivuosina toteutetaan suuret investoinnit.

Suomen vesisektorilla on pitkät perinteet. Vesiasiat ovat perinteisesti olleet 
hyvässä hoidossa. Kansainvälisissä vertailuissa olemme menestyneet hyvin tällä 
alueella. Vesialan yritykset ovat olleet keihäänkärkiä myös vientitoiminnassa 
menneinä vuosikymmeninä. Tietotaitoa meillä riittää myös vientiin.

Vesitalous-lehti haluaa onnitella kahta vesialalla pitkään toiminutta or-
ganisaatiota. Maa- ja vesitekniikan tuki ry täyttää tänä vuonna 60 vuotta ja 
Suomen Vesiyhdistys ry 40 vuotta. Kummankin historiasta kerrotaan tarkem-
min tässä lehdessä toisaalla.

Timo maasilTa
dipl.ins., toiminnanjohtaja
Maa- ja vesitekniikan tuki ry
E-mail: timo.maasilta@mvtt.fi
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Kesäiset säät jatkuvat Suomessa. 
Lapissa ruska on kuitenkin jo 
alkanut, vaikka se tavallises-

ti ajoittuu nykyään lokakuun alkuun. 
Säätytalon viereen vuonna 2052 istu-
tetut kuitupalmut kahisevat leppoisas-
sa tuulessa, kun vesialan ammattilaiset 
kiipeävät portaita juhlapaikalle.

Kesällä 2068 saavutettiin Utissa 
Suomen uusi lämpöennätys: 40,2 astet-
ta. Tällä vuosisadalla ennätys on hinau-
tunut ylöspäin jo kuusi kertaa. Yhdeksäs 
heinäkuuta vuonna 1912 Turussa mi-
tattu lukema 35,9 °C ehti olla tilaston 
kärjessä yli sata vuotta, sillä se rikottiin 
vasta vuonna 2014.

Myös Espoossa 21. heinäkuuta 
vuonna 1944 mitattu vuorokauden sa-
de-ennätys, 198 milliä, oli pitkäikäi-
nen. Sekin huuhtoutui pois ennätys-
tilastoista 2010-luvulla. Nyt kärkilu-
kema on 377 mm, Kemiöstä elokuul-
ta 2058. Se perustuu tutkamittauksiin; 
jos ne olisivat olleet riittävän tarkkoja 
jo 1900-luvun puolella, vanha Espoon 
ennätys olisi varmasti jo silloin rikottu. 
Esimerkiksi Toholammilla lienee sata-
nut 31. heinäkuuta 1994 jopa 250 mm, 
mutta tuo ryöppy ei osunut sademitta-
rin kohdalle.

Vuosisadanta on kasvanut kaudesta 
1961…1990 maan eteläosissa 15…20 
prosenttia, Lapissa liki kolmanneksen. 
Vaikka kesäsateet ovat rankentuneet, 
talvisadanta on kasvanut eniten. Niinpä 
haihdunnan osuus vuosisadannasta ei 
juurikaan ole kasvanut, ilmaston läm-
penemisestä huolimatta.

Lumi ja jää hupenevat
Lumena tulee Etelä-Suomessa 5…10 
prosenttia vuosisadannasta, Rovaniemen 
korkeudella noin neljännes. Vanhan il-

maston perinteisellä vertailukaudella 
1961…1990 nuo osuudet olivat 25…30 
prosenttia ja 40…50 prosenttia. Lumen 
vesiarvon keskimääräinen maksimi on 
esimerkiksi Vantaanjoella noin 30 mm, 
Kyrönjoella 40 mm, Oulujoella 70 mm 
ja Kemijoella 100 mm. Vähenemät ver-
tailukaudesta 1961…1990 ovat vastaa-
vasti 65, 60, 55 ja 45 prosenttia.

Joinakin talvina esiintyy kuiten-
kin sankkoja pyryjä myös eteläisim-
mässä Suomessa. Niitä synnyttää sula-
na pysyttelevä Itämeri samaan tapaan 
kuin Pohjois-Amerikan Suuret Järvet. 
Nämä ovat talvi-ilmastomme uusi piir-
re – aiempina vuosisatoina niitä ei juuri 
esiintynyt.  

Järvien jäätilastoissa talvi 2022…23 
oli erityisen merkittävä. Kolme Suomen 
järveä ei silloin jäätynyt kokonaan; ne 
olivat Päijänne, Lohjanjärvi ja Euran 
Pyhäjärvi. Viimeksi mainittu tunnet-
tiin aiemmin nimellä Säkylän Pyhäjärvi, 
mutta vuoden 2011 kuntaliitoksen jäl-
keen uusi nimi pian vakiintui. 

Suurten selkien sulana pysyminen 
oli tietysti jo voitu ennakoida. Vänern 
ja Vättern eivät juuri olleet jäätyneet 
enää vuoden 1990 jälkeen, Laatokasta 
puhumattakaan. Suomen järvillä ri-
kottiin myöhäisimmän jäätymisen en-
nätyksiä useaan kertaan 2010-luvulla. 
Samoin yleistyivät maaliskuiset jäänläh-
döt Etelä-Suomen järvillä.

Keskimääräinen jääpeiteaika on ol-
lut 2060-luvulla Tuusulanjärvellä enää 
55 vrk, kun se kaudella 1961…1990 oli 
140 vrk. Oulujärvellä vastaavat jääpei-
teajat olivat 90 ja 180 vrk, Inarilla 120 
ja 205 vrk. Jään keskimääräiset maksi-
mipaksuudet olivat 2060-luvulla etelän 
järvillä 10…20 cm, Keski-Suomessa 
20…30 cm ja Lapissa 40…60 cm. 

Esko kuusisTo
fil.tri, hydrologi
Suomen ympäristökeskus.
E-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi

suomen vedet vuonna 
2069

Suomen Vesiyhdistyksen satavuotisjuhlia vietetään Säätytalolla 
23. syyskuuta 20�9. Mitä maamme vesille nyt kuuluu?
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Lisääntyneet sateet kehittivät pohjoi-
sen järvillä usein runsaasti kohvajäätä, 
jota monina talvina on ollut yli puolet 
kokonaispaksuudesta.

Joet ja järvet
Kaudella 1961…1990 Suomen 
joet kuljettivat vettä keskimäärin 
3 272 m³/s. Nyt 2060-luvulla määrä 
on ollut 3 794 m³/s. Tavallinen kansa-
lainen ei tätä muutosta juuri huomaa, 
koska vesiolojen luontainen vaihtelu on 
aina ollut melkoinen. Esimerkiksi kau-
den 1961…1990 märimpänä vuotena 
1981 virtaama Suomesta oli nykyis-
tä keskiarvoa selvästi suurempi, peräti 
4 536 m³/s. Nyt on kahtena vuotena jo 
ylitetty viidentuhannen kuution raja.

Tavallinen kansalainen ei sitä vastoin 
voi olla huomaamatta pahentuneita tul-
via – ei varsinkaan tavallinen kadun-
mies. Taajamatulvat ovat nimittäin mel-
koinen riesa sekä kesällä että yhä enem-
män myös talvella. Myös merenpinnan 
voimakkaat nousupiikit ovat aiheutta-
neet tulvavahinkoja monissa rannikko-
kaupungeissa. Helsingissä keskivesikin 
on noussut lähes puoli metriä, koska 
jäätiköiden sulamisnopeus on selvästi 
ylittänyt 2000-luvun alun skenaariot.

Pohjois-Suomen joissa kevättul-
vat ovat yhä melko suuret, koska joi-
nakin talvina lunta kertyy runsaasti. 
Kiusallisimpia ovat siellä kuitenkin tal-
vitulvat. Lauhat jaksot sulattavat lunta 
tammi-helmikuussakin ja kun sitten tu-
lee pakkasjakso, hyydettä muodostuu. 
Jokijäät saattavat myös lähteä liikkeelle 
keskellä talvea ja muodostaa patoja.

Lähes kaikkien säännösteltyjen jär-
vien luvat on uusittu. Vedenpinta saa 
nyt olla kevättalvella korkealla – jo 
2000-luvun alussa joillakin järvillä oli 
mahdotonta saada silloisten lupaeh-
tojen mukaista ’kevätkuoppaa’ synty-
mään. Kesällä virkistyskäyttö on nous-
sut erittäin tärkeäksi, joten järvien kesä-
pinta määräytyy paljolti sen – ja myös 
luonnon – ehdoilla. Eurooppalaiset 
turistivirrat ”ihanan viileään Suomen 
kesään” ovat vuosituhannen alusta 
kymmenkertaistuneet.

Kotimainen nahka pitää järviemme 
uimavesiä välistä turhankin lämpimi-
nä. Pintaveden heinäkuun keskilämpö-

tilat olivat jaksolla 1961…1990 Järvi-
Suomessa 17…19 astetta, nyt ne ovat 
22…24 astetta. Yli kolmenkympin lu-
kemia mitataan hellekausina jopa mata-
lissa Etelä-Lapin järvissä.

Sinilevät on useimmissa järvissä saa-
tu kuitenkin kuriin. Luonto on tässä ih-
mistä auttanut, sillä kesän pienet alivir-
taamat eivät tuo leville niiden kaipaamaa 
ravinnetäydennystä. Myös Itämeren ti-
la on selvästi kohentunut. Euroopan 
Unionikin heräsi viimein toden teolla 
Itämeren suojeluun, kun kesämatkailun 
painopiste kääntyi pohjoiseen. Pietarin 
nykyinen kuvernööri on innokas pur-
jehtija ja vesiensuojelun edistäjä.

Veden käyttö
Pinta- ja pohjaveden osuus Suomen ve-
sihuollossa ei ole merkittävästi muut-
tunut vuodesta 2009. Vesilaitosten kes-
kikoko on sitä vastoin kasvanut mer-
kittävästi ja yhdysjohtoja on raken-
nettu runsaasti. Tekopohjaveden val-
mistus on lisääntynyt, rannikkoalueil-
la on myös toistakymmentä pienehköä 
suolanpoistolaitosta.

Ilmastonmuutos on aiheuttanut on-
gelmia vesihuollolle eri puolilla maata. 
Tuoreessa muistissa on etenkin vuosi-
en 2062…2063 kuivuus. Syyskuussa 
2063 suurimmalla osalla vedenotta-
moista pohjavedenpinnat olivat alen-
tuneet merkittävästi. Tilanne oli pahin 
Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa; 
paikoin liikuttiin kerran sadassa vuodes-
sa toistuvien pinnanmataluuksien tun-
tumassa. Kuivuus vaikutti myös veden 
laatuun; näitä ongelmia ilmeni eniten 
Lounais-Suomessa. 

Myös rankkasateiden aiheuttamat 
tulvat ovat aiheuttaneet vesihuollolle 
haittoja. Sekaviemärien ja pumppaamo-
jen kapasiteetit ovat ylittyneet ja puh-
distamatonta jätevettä on päässyt raaka-
vedenottamoille. Tautiepidemioiltakaan 
ei ole vältytty. Haja-asutuksen vesihuol-
to on ollut tulville herkempi kuin taaja-
mien vesi- ja viemärilaitokset.

Suomen kahdesta miljoonasta pel-
tohehtaarista vuonna 2009 oli kas-
telun piirissä noin 90 000 hehtaaria. 
Kuudessa vuosikymmenessä tuo ala on 
noin viisinkertaistunut ja kastelulaittei-
ta käytetään kahtena vuotena kolmesta. 

Ravinnontuotannon ohella kastellaan 
bioenergiaviljelmiä, joiden osuus pelto-
alasta on noin kolmannes.

Suomen rakennetun vesivoiman te-
ho on kasvanut vuoden 2009 jälkeen 
runsaat 800 MW. Vesivoiman merkitys 
säätövoimana on edelleen suuri, vaik-
ka sähkön tarpeen vuodenaikaisvaihtelu 
on pienentynyt. Joinakin vuosina kulu-
tushuiput ajoittuvat nykyään kesäkuu-
kausille. Lapissa on kolme merkittävää 
pumppuvoimalaitosta, jotka on yhdis-
tetty tuntureiden tuulivoimaloihin.

Eskon puumerkki
Suomen Vesiyhdistyksen vuoden 2009 
jäsenkunnasta perin harva pystynee 
osallistumaan satavuotisjuhliin. Uudet 
nuoret jäsenet ovat siis erityisen ter-
vetulleita mukaan! Kirjoittaja toivoo 
myös, että yksi syyskuun 2069 juhlase-
minaarin esitelmistä koskisi tämän ske-
naarion osuvuutta. Rohkenen jopa eh-
dottaa otsikkoa: ”Eskon vetinen puu-
merkki vuodelta 2009 – ei se ihan näin 
mennyt”. 
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Vedelle asetetaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön antamissa ase-
tuksissa (461/2000, 401/2001) 

mikrobiologisia ja kemiallisia laatuvaa-
timuksia. Nämä vaatimukset koskevat 
muun muassa ulosteperäistä kontami-
naatiota osoittavia indikaattoribakteere-
ja, joita laatuvaatimukset täyttävä vesi ei 
saa sisältää lainkaan. Kemialliset laatu-
vaatimukset koskevat puolestaan useita 
epäorgaanisia ja orgaanisia yhdisteitä, 
jotka esiintyessään runsaana aiheuttavat 
terveysvaaran, jopa selvän myrkytysvaa-
ran. Laatuvaatimusten lisäksi vedelle on 
asetettu laatusuosituksia, jotka koskevat 
alkuaineita, yhdisteitä tai ominaisuuk-
sia (väri, sameus, haju ja maku), jotka 
esiintyessään rajoittavat veden käyttö-
kelpoisuutta, vaikka terveysvaara on si-
nänsä pieni tai suorastaan olematon.

Talousveden soveltuvuutta ja puh-
tautta arvioidaankin asetuksissa an-
nettujen laatuvaatimusten ja suositus-
ten mukaisesti. On tietysti selvää, et-
tä laatuvaatimusten vastainen vesi voi 
olla terveysriski. Tästä on osoituksia 
myös Suomesta. Ennen vuonna 2007 
tapahtunutta Nokian valtaisaa onnet-
tomuutta, vuosina 1998…2007 meil-
lä tunnettiin 59 eri vesiepidemiaa, jois-
sa sairastuneita oli yhteensä yli 17 000 
henkilöä (Vartiainen 2008). Nokialla 
sairastui noin 8 000 henkilöä ja se on 
toistaiseksi pahin vesiepidemia maas-
samme. Nokian viemäriveden saastut-
taman talousveden todettiin sisältävän 
bakteereista salmonelloja, kampylobak-
teereja ja shigelloja. Viruksista todettiin 
noroviruksia, rotaviruksia, adenoviruk-
sia ja astroviruksia. Lisäksi vedessä to-
dettiin tautia aiheuttavista alkueläimis-
tä giardiaa.

Vesiepidemioiden taustoja
Vesiepidemioiden syyt ovat olleet mo-
ninaisia. Nokialla vuonna 2007 syynä 
oli likaisen ja puhtaan puolen yhdistä-
vä ja auki jäänyt putki, Vihdissä vuon-
na 2005 vesitorniin hukkuneet oravat, 
Riihimäellä 2004 runsaiden sateiden 
aiheuttama tulva, Pyhätunturilla vuon-
na 2000 jätevesilinjan rikkoutumi-
nen ja Asikkalassa vuonna 2000 epäil-
tiin syyksi pintavaluntaa. Syy voi jäädä 
myös selviämättä, kuten kävi esimerkik-
si Nurmeksessa vuonna 2000.

Veden välityksellä tarttuvia tauteja 
aiheuttavat mikrobit ovat usein suolis-
toperäisiä. Siksi saastumisen aiheuttajat 
myös leviävät tyypillisesti viemäriverkon 
kautta. Tartunnan aikana, jo ennen klii-
nistä ripulitautia, ripulitaudin aikana ja 
eräissä tapauksissa pitkään taudin olles-
sa jo kliinisesti parantunut, potilas voi 
erittää suuria määriä taudinaiheuttajia 
ulosteissaan. Yhdessä ulostegrammassa 
voi olla jopa 100 miljoonaa taudinaihe-
uttajaa (Pitkänen ym. 2008). Siten epi-
demian aikana viemäriverkkoon joutuu 
käsittämättömän suuria määriä mikro-
beja jo yhdestä sairastuneesta. Kunkin 
paikkakunnan viemärivedessä onkin 
otos kaikista alueella riehuvista suolis-
totaudeista. Puhdistustoimenpiteistä 
huolimatta jäteveden purkuvesistö sisäl-
tää aina myös tauteja aiheuttavia mik-
robeja. Tästä syystä pintavesiä ei enää 
suositella käytettäväksi sellaisenaan 
juomavetenä.

Eräiden tauteja aiheuttavien virusten 
infektoiva annos voi olla hyvin pieni, 
vain 1…10 viruspartikkelia. Shigelloja 
ja kampylobakteereja tarvitaan sairas-
tumiseen 100…500 taudinaiheuttajaa, 
kun taas salmonelloja, yersinioita ja vib-

Voiko talousvesi 
olla liian puhdasta?
Talousveden riittävyys ja puhtaus ovat keskeisiä tekijöitä ihmisen terveydelle ja ylipäänsä elämälle. 
Tästä syystä talousvettä koskevat määräykset ovat myös keskeisessä asemassa terveydensuojelulaissa 
(���/2000). Laissa määritellään mitä talousvesi on ja sille annetaan yleiset vaatimukset, joiden 
mukaan talousveden on oltava terveydelle haitatonta ja soveltuvaa. Laissa ja asetuksissa annetaan 
myös määräykset veden laadun valvonnasta. Samoin määrätään ilmoitusvelvollisuus epäillyistä ja 
toteutuneista epidemioista Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Erkki Vuori 
LKT, FM, oikeuskemian professori
Helsingin yliopisto, oikeuslääketieteen laitos
E-mail: erkki.o.vuori@helsinki.fi
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rioita (kolerabakteeri) tarvitaan useita tuhansia. Giardia 
voi tarttua jo yhdestä ookystasta (Pitkänen ym 2008).

Liian puhdasta vettä?
Saastunut talousvesi on siis selvä terveysriski, mutta voi-
ko talousvesi olla sitten liian puhdasta? Voiko puhtau-
desta aiheutua terveysriskiä?

Liiallista puhtautta pidetään eräänä syynä atooppi-
sen allergian lisääntymiselle (Viinanen 2006). Onkin 
sanottu, että lasten tulisi antaa lotrata kuravettä, olla 
lehmien, kissojen ja koirien kanssa, eikä nurkkien puh-
tauskaan ole sittenkään niin keskeistä hyvinvoinnin ja 
terveyden kannalta. Immuunijärjestelmämme vaatii 
haasteita kehittyäkseen normaalisti ja välttääkseen al-
lergiana ilmenevät ylilyönnit. Monessa maassa juodaan 
meidän vettämme huonompaa talousvettä ja ihmiset 
näyttävät silti pärjäävän. Ovatko meidän normimme siis 
liian tiukat, ja voisiko talousvesi olla turvallisesti laadul-
taan huonompaa?

Entiseen aikaan kussakin kyläyhteisössä kiersivät 
omat yhteiset mikrobit, joita vastaan väelle syntyi luon-
tainen immuniteetti (von Bonsdorff 2009). Saman ilmi-
ön kääntöpuolen voi kokea yhä vieläkin matkustaessaan 
maailmalla. Vaikka paikallinen vesijohtovesi olisi EU- 
normienkin mukaisesti puhdasta, niin sen mikrobikan-
ta voi olla turistille vieras ja aiheuttaa muutaman päi-
vän kestävän niin sanotun turistiripulin. Taudin aikana 
tutkituista ulostenäytteissä ei välttämättä todeta mitään 
tauteja aiheuttavia (patogeenisiä) mikrobeja. 

Nykyisin elämme elintarviketuotannossa suurten yk-
siköiden aikaa ja tukeudumme globaaliin tuotantoon. 
Siten esimerkiksi samaa saastunutta erää olevat pakas-
temarjat voivat aiheuttaa norovirusepidemian useassa 
eri maassa. Tai keskitetysti valmistettu porkkanaraaste 
levittää tehokkaasti ja samanaikaisesti yersiniatartun-
nan ympäri maata. 

Täysin puhdas vesi (H2O) ei tietysti sisällä mitään 
muuta kuin vesimolekyylejä. Tällaista vettä on saatavis-
sa vain laboratoriossa. Tislattu vesi on lähellä puhdasta 
vettä, mutta säilytyksen aikana sekin on vuorovaiku-
tuksessa astiansa kanssa ja sisältää pian siitä ja ilmasta 
liukenevaa ainesta. Tislattu vesi on hajutonta eikä sii-
nä ole makua, mutta suutuntuma on pehmeä. Yleisestä 
käsityksestä poiketen se ei ole kohtuudella suun kaut-
ta nautittuna hengenvaarallista, vaikka onkin osmoot-
tisesti hypotoonista. Tislattu vesi on useassa teknisessä 
sovellutuksessa korvattu ionivaihdolla puhdistetulla ve-
dellä, joka kuitenkaan ei kelpaa esimerkiksi lääkinnäl-
liseen tarkoitukseen tislatun veden asemasta. Sen sijaan 
käänteisosmoosilla esimerkiksi merivedestä tuotettu ta-
lousvesi on kovuuden säädön jälkeen käyttökelpoista, 
jos makeaa raakavettä ei ole saatavilla. 

Talousveden käsittely
Raakaveden saatavuus onkin maailmanlaajuisesti iso on-
gelma. Jos vedenkulutus ylittää sateiden antaman ve-
den määrän, on vettä saatava muulla tavalla. Siksi myös  



�0 Vesitalous 5/2009

Vesitalouden historiaa ja tulevaisuutta Vesitalouden historiaa ja tulevaisuutta

monin paikoin joudutaan vettä käyttä-
mään uudelleen (recycling). Esimerkkinä 
tästä ovat sellaiset jokivedet, joita käyte-
tään purkuvesistönä yläjuoksulla ja raa-
kavesilähteenä alajuoksulla. Tällöin puh-
distusmenetelmää valittaessa on tietysti 
otettava huomioon raakaveden laatu.

Talousveden käyttötarkoituksen mu-
kaan sen ihanteellinen koostumus vaih-
telee. Pesuvedeksi soveltuu pehmeä ve-
si, mutta juomavedeltä monet toivovat 
magnesium- ja kalsiumionien antamaa 
kovuutta, puraisua. Veden kovuudella 
on myös terveysvaikutuksia: sydäntau-
tien määrän on todettu olevan suurem-
pi pehmeän kuin kovan veden alueilla 
(Catling ym 2008). Tunnettua on myös 
riittävän fluorin saannin merkitys ham-
paiden terveyden kannalta. 

Käytettäessä pintavettä raakavesi-
lähteenä talousvesi joudutaan desinfi-
oimaan. Jotta vesi säilyisi korkealuok-
kaisena kuluttajalle saakka, joudutaan 
turvautumaan klooraukseen. Nykyinen 
klooraus tehdään taitaen ja käsiteltä-
vä vesi on jo valmiiksi puhdasta. Siten 
terveydelle haitallisten kloorauksen si-
vutuotteiden muodostuminen on vain 
vähäistä, mutta kokonaan sitä ei voi es-
tää. Tilanteessa joudutaankin vertaa-
maan toisiinsa vesivälitteisen infektion 
riskiä ja desinfektiosta aiheutuvaa hait-
taa (Nieuwenhuijsen ym. 2009). Tautia 
aiheuttavista mikrobeista vapaan ja täs-
sä suhteessa puhtaan veden takaami-
seksi kuluttajille on kloorauksen sivu-
tuotteiden ”likaama” vesi ja kloorauk-
sen aiheuttama vähäinen terveysriski 
hyväksyttävissä. 

Vesiepidemioiden seurauksia
Vesiepidemia voi vakavasti halvaannut-
taa terveydenhuollon toiminnan. Usean 
sadan henkilön lähes samanaikainen sai-
rastuminen ruuhkauttaa pahasti palve-
lut. Lisäksi kesäaikaan, jolloin lämpimi-
en vesien vuoksi epidemioiden sattumi-
sen todennäköisyys on suuri, terveyden-
huollon yksiköt toimivat yleensä vajaal-
la miehityksellä tai ne voivat olla jopa 
suljettuna (Flygar 2008). Pitkäkestoinen 
raju ripulitauti voi olla hengenvaaralli-
nen pienille lapsille ja jo valmiiksi huo-
nokuntoisille vanhuksille myös Suomen 
kaltaisessa maassa, jossa ei kärsitä alira-
vitsemuksesta. Vakavan ripulitaudin 
hoidossa tarvitaan suonensisäistä nes-

teytystä. Tällaisen hoidon järjestäminen 
suurelle potilasjoukolle sitoo runsaasti 
henkilökuntaa ja vaatii resursseja.

Viime aikoina norovirukset ovat ai-
heuttaneet pahimmat ripuliepidemiat 
maassamme. Tähän on useita syitä. 
Vaikka norovirus ei lisäänny elimistön 
ulkopuolella, se säilyy infektiokykyise-
nä pitkään. Norovirus tarttuu helposti 
ja sairastumiseen tarvitaan vain muuta-
ma viruspartikkeli. Noroviruksiin liit-
tyy myös suuri sekundaaritartuntojen 
riski: sairastunut tartuttaa seuraavan 
uhrin. Sairastuminen voi siis kohdata 
myös henkilöä, joka ei ole juonut lain-
kaan saastunutta vettä. Tartunnan kan-
taja erittää suuria määriä viruksia ulos-
teisiinsa useiden viikkojen ajan ja likaa 
ympäristössään pintoja, joista tartun-
nan voi saada. Noroviruksessa tapah-
tuu myös geneettistä muuntelua. Siksi 
parantuneen norovirustaudin jälkeen 
voi sairastua uuteen norovirukseen eikä 
edellinen sairastuminen suojele, koska 
immuniteetti on kehittynyt vain edel-
lisistä tartunnan aiheuttajaa vastaan 
(Roivainen ym. 2009).

Lopuksi
Suomessa on vielä saatavilla runsaasti 
hyvää raakavettä. Meillä on myös va-
raa rakentaa ja ylläpitää teknisesti hyvin 
toimivia talousvettä toimittavia laitok-
sia. Ei ole mitään syytä laskea tässä vaa-
timustasoa. Sen sijaan on varauduttava 
ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 
Pohjavettä on suojeltava. Tulevaisuudessa 
on ilmastonmuutoksen myötä odotetta-

vissa entistä runsaampia sateita ja veden 
pinnan nousemista. Tällöin ovat vaara-
na aikaisempaan tilanteeseen suunnitel-
tujen laitosten toimintahäiriöt ja jäte-
vesien pääseminen raakaveden sekaan. 
Talousveden puhtaanapito edellyttää 
viemäriverkoston hyvää kuntoa ja tark-
kuutta vedenottamoissa (Flygar 2008).
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Yleisestä ja kokonaisvaltaisesta 
näkökulmasta ympäristölainsää-
däntömme historiasta on kirjoi-

tettu yllättävän vähän, vaikka tietysti 
alan perusteokset sisältävät yleisiä his-
toriallisia katsauksia ja väitöskirjat nii-
den alaa koskevia laajojakin oikeushis-
toriallisia jaksoja. Yleisemmän tarkaste-
lun vähäisyys johtunee ainakin osittain 
siitä, että olemme eläneet lainsäädän-
nön mukana ja monet jo kumotutkin 
säännökset ovat pidemmän aikaa alaa 
seuranneille edelleen tuttuja. Lisäksi - 
kuten kaikki alan toimijat erittäin hyvin 
tietävät - kehitys on ollut ällistyttävän 
nopeaa. Ympäristöperustainen säänte-
ly on pitkän aikaa samanaikaisesti sekä 
laajentunut käsittämään uusia aloja että 
syventynyt yhä tarkemmaksi ja yksityis-
kohtaisemmaksi sääntelyksi.

Pääosa ympäristölainsäädännöstä 
on ollut ja vielä nykyäänkin on hal-
linnolliseen ohjaukseen (englannik-
si command and control) perustuvaa. 
Lainsäätäjä siis asettaa kiellon taikka 
velvollisuuden, jota valvotaan hallin-
non toimesta. Useimmiten tämä val-
vonta sisältää myös etukäteiskontrollin 
(ennakkovalvonta) eli hallinnollisen 
lupamenettelyn. Ympäristöperustainen 
taloudellinen ohjaus ja informaatio-
ohjaus ovat pidemmässä tarkastelussa 
nuorempia ohjauskeinoja, kun paino 
on sanalla ohjaus, vaikka esimerkiksi 
luonnonvarojen hyödyntämisen vero-
tuksella sinänsä onkin pitkä historialli-
nen tausta. Suurin osa taloudellisesta ja 
informaatioperustaisestakin ohjaukses-

ta pohjautuu tietysti lainsäädäntöön, 
eikä vapaaehtoisuuden varaan ole ym-
päristönsuojelussa voitu nojautua eli 
”ohjauskeinona” se ei ole voinut syr-
jäyttää julkisen vallan toimesta tehtyä 
sääntelyä.

Seuraavassa tarkoituksena on luoda 
lyhyt ja yleispiirteinen katsaus ympäris-
tölainsäädännön ja -hallinnon kehityk-
seen. Tässä yhteydessä ei valitettavasti 
ole mahdollista käsitellä kaikkia histo-
riallisia käänteitä ja muutoksia seikka-
peräisesti taikka kirjoittaa laajasti ympä-
ristölainsäädännön historiaa. Huomion 
kohteena ovat vain eräät keskeisimmät 
ympäristölait, ja esimerkiksi tielainsää-
däntö, metsälainsäädäntö, metsästys-
lainsäädäntö ja kalastuslainsäädäntö jä-
tetään täysin huomiotta.

1900-luvun alkupuolisko
Viime vuosisadan alkupuoliskolla ym-
päristölainsäädäntömme tärkeimmät 
säädökset olivat terveydenhoitolaki 
(192/1927), naapuruussuhdelaki (laki 
eräistä naapuruussuhteista, 26/1920), 
luonnonsuojelulaki (71/1923), vesi-
oikeuslaki (31/1902) ja asemakaavala-
ki (145/1931). Nykyiseen lainsäädän-
töön verrattuna sääntelyn tavoitteet oli-
vat luonnollisesti varsin erilaiset, mutta 
keinovalikoima oli jokseenkin sama.

Terveydenhoitolaki ja naapuruussuh-
delaki sekä vesioikeuslaki olivat tuolloin 
ympäristönsuojelun tärkeimmät sää-
dökset. Terveydenhoitolaki edellytti jo 
tuolloin lupaa terveyshaittaa aiheutta-
valta toiminnalta ja naapuruussuhdelaki 

ari Ekroos
ympäristö- ja energiaoikeuden professori
Helsingin yliopisto
E-mail: ari.ekroos@helsinki.fi

Ympäristölainsäädännön  
ja -hallinnon kehityksestä

Ympäristönsuojelulainsäädännön historia alkaa olla jo varsin pitkä, vaikka mukaan luettaisiin vain 
moderniksi ympäristönsuojelulainsäädännöksi kutsuttavissa oleva normisto. Laajasti ymmärtäen 
ympäristölainsäädäntö ulottuu kauas historiassa ja Suomessakin ympäristölainsäädäntöä eli 
ympäristön käyttöä ja suojeluakin koskevaa sääntelyä on ollut voimassa yli 200 vuoden ajan.
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sisälsi säännökset siitä, kuinka lähelle 
naapuria ympäristöhaittaa aiheuttava 
toiminto voitiin sijoittaa (ns. immissio-
kielto). Jo vesioikeuslaissa oli ehdoton 
vesistön pilaamiskielto, mutta tästä voi-
tiin antaa ”helpotuksia”, jos tähän oli 
”erinomaisia syitä”.

Ympäristönkäytön suunnittelua kos-
keva lainsäädäntö oli 1900-luvun alku-
puoliskolla nykymittapuun mukaan 
varsin kehittymätöntä. Asemakaavalaki 
nimittäin sisälsi ”vain” kaupunkien 
asemakaavoitusta ja kauppaloiden ra-
kennussuunnitelmia sekä rakentamis-
ta kaupungeissa koskevat säännökset. 
Vuoden 1923 luonnonsuojelulaki si-
sälsi kansallispuistoja, luonnonpuisto-
ja ja luonnonmuistomerkkejä koske-
vat säännökset. Sen pohjalta perustet-
tiin ensimmäiset luonnonsuojelualueet 
eli luonnonpuistoiksi Pisavaaran alue ja 
Mallatunturin alue sekä kansallispuis-
toiksi Pyhätunturin alue (laki eräiden 
luonnonsuojelualueiden perustamisesta 
valtionmaille 83/1938). Suojametsälaki 
(196/1922) taas tähtäsi asutuksen ja vil-
jelysten suojaamiseen metsien avulla se-
kä metsän säilyttämiseen eräillä saarilla 
ja lakialueilla.

Lääninhallitukset, kuntien terveys-
lautakunnat, rakennuslautakunnat ja 
vesilautakunnat sekä vesioikeuslain mu-
kaiset lupaviranomaiset olivat tärkeim-
mät ympäristönkäyttöä valvovat viran-
omaiset 1960-luvulle asti.

Vesilaki, terveydenhoitolaki ja 
rakennuslaki 1959-1977
Vuosien 1959 ja 1977 välisenä aikana 
ympäristönkäyttöä koskeva peruslain-
säädäntömme uudistui perusteellises-
ti. Tärkeimpiä muutoksia olivat raken-
nuslain säätäminen, vesilainsäädännön 
uudistaminen ja terveydenhoitolain 
uudistaminen.

Rakennuslaki (370/1958) oli en-
simmäinen koko valtakuntaa koskeva 
maankäytön suunnittelua ja rakenta-
mista koskeva normisto sisältäen muun 
ohessa täysin uusia suunnittelutasoja 
(seutukaava ja yleiskaava sekä vuodesta 
1969 alkaen rantakaava) sekä säännök-
set taaja-asutuskiellosta, jolla vedettiin 
nykyterminologian mukaisesti suunnit-
telutarpeen raja. Rakennuslakiin tehtiin 

vuosikymmenten kuluessa suuria muu-
toksia ja sen kokonaisuudistaminen 
aloitettiin jo 1970-luvun alussa.

Vesilaki (264/1961) toi muka-
naan monia merkittäviä uudistuksia. 
Ympäristönsuojelun kannalta tärkein 
muutos oli luonnollisesti vesistön pilaa-
miskielto luvanhakukynnyksenä ja jä-
tevesien vesistöön päästämistä koskevat 
säännökset. Muun ohessa näiden myö-
tä vesiensuojelu alkoi tehostua 1960 ja 
1970 -lukujen aikana. Toinen vesilain 
mukanaan tuoma uudistus oli vesioike-
uksien perustaminen vesilain mukaisik-
si lupaviranomaisiksi ja vesiylioikeuden 
muutoksenhakutuomioistuimeksi.

Vuonna 1963 säädettiin vielä-
kin voimassa oleva muinaismuistolaki 
(295/1963), jonka nojalla laissa maini-
tut kiinteät muinaisjäännökset ovat suo-
jeltuja suoraan lain nojalla. Se kumosi 
muinaisaikaisten muistomerkkien rau-
hoittamisesta ja suojelemisesta 2. huh-
tikuuta 1883 annetun asetuksen. Laki 
kulttuurihistoriallisesti huomattavien 
rakennusten suojelusta (572/64) sää-
dettiin vuonna 1964 ja sen tarkoituk-
sena oli yhdessä rakennuslain mukaisen 
kaavoituksen kanssa suojella kulttuuri-
historiallisesti arvokkaita rakennuksia.

Vuoden 1967 alusta tuli voimaan 
uusi terveydenhoitolaki, jonka valmis-
telu oli aloitettu jo vuonna 1954. Lain 
rakenne ja osittain sen sisältökin olivat 
varsin pitkälle yhdenmukaiset vuonna 
1927 annetun terveydenhoitolain ja si-
tä täydentävän terveydenhoitosäännön 
(336/1927) kanssa.

Ympäristönkäytön viranomaisjär-
jestelmä uudistui uuden lainsäädän-
nön myötä. Vesienkäytön viranomai-
siksi tulivat vesioikeudet ja valvonta-
viranomaisiksi vesipiirit ja vesihalli-
tus. Läänihallituksille tuli päätösval-
taa maalaiskuntien kaavojen vahvis-
tajina ja sisäasiainministeriö vahvisti 
kaupunkien asemakaavat, yleiskaa-
vat sekä seutukaavaliittojen laatimat 
seutukaavat.

Ympäristönsuojelun sektori-
lainsäädäntöä 1978-1994
Suomessa ensimmäiseksi varsinaisesti 
ympäristönsuojelulainsäädännön pii-
riin kuuluvaksi säädökseksi katsotaan 

vuonna 1979 voimaan tullut jätehuol-
tolaki (673/1978). Nykyaikaisen ympä-
ristösääntelyn ja ympäristöheräämisen 
näkökulmasta tämä pitääkin paikkan-
sa, sillä aiemmalla ympäristölainsäädän-
nöllä ei tavoiteltu yksinomaan ympä-
ristönsuojelullisia päämääriä. Tosin jä-
tehuoltolakikin piti - kuten nykyinen 
jätelakikin - sisällään myös muuta kuin 
nimenomaan ympäristöpäämääriä pal-
velevaa normistoa.

Seuraava ympäristönsuojelullinen-
kin sektorilaki oli vieläkin voimassa 
oleva maa-aineslaki (555/1981), jo-
ka tuli voimaan vuoden 1982 alusta. 
Maa-ainesten ottamista koskevan lain-
säädännön aikaansaaminen oli kestä-
nyt erittäin kauan, joten laista tuli sa-
namuotojensa puolesta varsin anka-
ra. Resurssinäkökulmasta maa-ainesla-
ki oli ja on edelleen vajavainen, mutta 
sen avulla maa-ainesten ottamisen yk-
sittäistapauksellinen kontrollointi on 
kuitenkin sujunut suhteellisen hyvin 
ja lailla on ollut positiivinen vaikutus 
myös ympäristönsuojelun - erityises-
ti pohjavesien suojelun - näkökulmas-
ta, vaikka lähtökohdiltaan kyse onkin 
maisemansuojelulainsäädännöstä.

Ilmansuojelulain (67/1982, voimaan 
1.10.1982) ilmoitusjärjestelmän avulla 
pyrittiin ehkäisemään ilman pilaantu-
mista ja kontrolloitiin suurimpien toi-
mijoiden ilmaan kohdistuvia päästöjä. 
Ilmansuojelulakia voisi luonnehtia en-
simmäiseksi pääosin emissioperustai-
seksi ympäristönsuojelulaiksi, kun tätä 
ennen pääpaino oli ollut immissiokont-
rollissa. Tässä mielessä laki on nähtävis-
sä myös nykyisen kaltaisen ympäristö-
politiikan välineenä, jossa näkökulma 
on paikallista laajempi. Vuonna 1996 
ilmansuojelulain ilmoitusjärjestelmä 
muuttui normaaliksi lupamenettelyksi 
eli osaksi ympäristölupamenettelylain 
mukaista lupamenettelyä.

Vuonna 1987 säädetyllä meluntor-
juntalailla (382/1987) pyrittiin torju-
maan tilapäistä melua lähinnä ilmoi-
tusmenettelyn ja melutason ohjearvo-
jen avulla. Käytännössä meluntorjun-
talain 9 §:n nojalla vuonna 1992 val-
tioneuvoston päätöksenä annetuilla oh-
jearvoilla (993/1992) on ollut erittäin 
suuri merkitys, vaikka muodollisesti ky-



Vesitalouden historiaa ja tulevaisuutta

�3Vesitalous 5/2009

Vesitalouden historiaa ja tulevaisuutta

se onkin vain ohjeista - ei velvoittavista 
määräyksistä.

Suojelulainsäädäntö kehittyi ajan-
jaksona 1983-1991 siten, että vuonna 
1983 säädettiin ensimmäinen koskien-
suojelulaeista eli laki Ounasjoen erityis-
suojelusta (703/1983), vuonna 1987 
yleinen koskiensuojelulaki (35/1987), 
jolla suojeltiin lain 1 §:ssä mainitut ve-
sistöt ja vesistönosat, ja vuonna 1991 
vielä laki Kyrönjoen erityissuojelusta 
(1139/1991). Uusi rakennussuojelula-
ki (60/1985) tuli voimaan 1.heinäkuu-
ta 1985 ja sen myötä rakennussuojelu 
pyrittiin tehostamaan myös rakennus-
lain mukaisen asemakaavoituksen kaut-
ta. Rakennussuojelulaki sisälsi myös uu-
den tyyppisen korvauskynnyksen yksi-
tyisten omistamien rakennusten suoje-
luun liittyen.

Kemikaalilaki (744/1989) kumosi 
myrkkylain (309/1969) 1. syyskuuta 
1990. Sen myötä säädettiin muun ohes-
sa toiminnanharjoittajille yleisiä velvol-
lisuuksia (huolellisuus- ja selvilläolovel-
vollisuudet sekä velvollisuuksia päällys-
ten ja tietojen annon suhteen) kemikaa-
leja koskien. Myöhemmin EU-jäsenyy-
denkin myötä kemikaalilakiin tehtiin 
monia muutoksia ja vuonna 2005 osa 
sen mukaisesta toimintoja koskevasta 
ennakkovalvontajärjestelmästä siirret-
tiin lakiin vaarallisten kemikaalien ja 
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
(390/2005).

Ympär i s tö lupamene t t e l y l a in 
(735/1991) tarkoituksena oli yhdistää 
eri lakien - naapuruussuhdelain, ter-
veydenhoitolain, ilmansuojelulain se-
kä jätehuoltolain - mukaiset ennak-
kovalvontakäsittelyt ympäristöluvak-
si menettelyllisesti ja lupaviranomais-
ten osalta aineellisoikeudellisen sään-
telyn jäädessä näihin erillislakeihin. 
Ympäristönsuojelun näkökulmasta eh-
kä ongelmallisinta tässä järjestelmässä 
oli se, että vesilain mukainen jätevesien 
vesistöön päästämistä koskeva lupame-
nettely jäi tuolloin kokonaan erillisek-
si eri lupaviranomaiselle (vesioikeuksil-
le) kuuluvaksi asiaksi. Ympäristölupa-
menettelylain mukaisia lupaviranomai-
sia olivat lääninhallitukset (myöhem-
min alueelliset ympäristökeskukset) ja 
kuntien ympäristölupaviranomaiset.

Jätehuoltolain uudistaminen aloi-
tettiin vuonna 1990 ja uusi jätela-
ki (1072/1993) tuli voimaan vuoden 
1994 alusta. Ehkä tärkein uudistus oli 
tuolloin maaperän saastuttamiskielto 
ja saastuneen maaperän puhdistamis-
velvollisuus. Jätelaissa myös muutettiin 
ennakkovalvontajärjestelmää siten, et-
tä jätehuoltosuunnitelman korvasi jäte-
lupa, joka käsiteltiin ympäristölupame-
nettelylain mukaisesti. Jätelain taustal-
la olivat tietysti valmisteilla ollut ETA-
sopimus eli EY:n jätedirektiivit, joiden 
kanssa yhteensopivaksi lainsäädäntöä 
uudistettiin.

Yvalaki eli laki ympäristövaikutus-
ten arvioinnista (468/1994) tuli voi-
maan 1. syyskuuta 1994. Yvalakiin 
kohdistui aikanaan ehkä liiankin suu-
ria aineellisia ympäristönsuojelullisia 
odotuksia, kun otetaan huomioon lain 
luonne informaatiota tuottavana me-
nettelylakina. Yvalain säätämisen taus-
talla oli lopulta myös Suomen tule-
va EU-jäsenyys ja sitä edeltänyt ETA-
sopimus eli EY:n yvadirektiivi, vaikka 
lain valmistelu aloitettiinkin pääosin 
ympäristönsuojeluperustaisesti.

Vuonna 1994 säädetty ympäris-
tövahinkolaki (737/1994) säädet-
tiin kansallisista lähtökohdista, vaik-
ka eräänä sen taustatekijänä onkin 
Luganon ympäristövahinkojen kor-

vaamista koskeva kansainvälisen yleis-
sopimuksen valmistelu - itse sopimus-
tahan ei kuitenkaan lopulta syntynyt. 
Ympäristövahinkolain ehkä tärkein 
uudistus oli ankaran vastuun tuomi-
nen pääsäännöksi ympäristövahinko-
asioissa. Lain soveltaminen itsenäisenä, 
lupa- tai toimitusmenettelystä irral-
laan, on jäänyt vähäiseksi, mutta laki 
itsessään on tarpeellinen osa ympäris-
tösääntelyjärjestelmäämme. Ympäristö-
vahinkovakuutuslaki (81/1998) tu-
li voimaan vuoden 1999 alusta ja sen 
myötä vakuuttamisvelvollisiksi tuli-
vat yhteisöt, joiden harjoittamaan toi-
mintaan liittyy olennainen ympäris-
tövahingon vaara tai jonka toiminta 
yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle 
eli lähinnä ympäristölupavelvolliset ja 
kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 
mukainen lupa. Lain soveltaminen on 
kuitenkin jäänyt olemattomaksi.

Ajanjaksoa 1978-1994 voidaan hy-
vällä syyllä kutsua sektorilainsäädännön 
ajaksi, jolloin erillisin laein pyrittiin rat-
kaisemaan tiettyyn ympäristöelement-
tiin liittyviä ongelmia. Ympäristölupa-
menettelylailla ja yvalailla tietysti pyrit-
tiin myös yhdistämään asioita, mutta 
ne toisistaan erillisinä menettelyllisesti 
ja asiallisestikin toisaalta johtivat hal-
linnon ja toiminnanharjoittajien osalta 
päällekkäiseen työhön.
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Vuosien 1983 ja 1986 välisenä aika-
na ympäristönkäytön hallinto kehittyi 
valtavasti. Ensimmäinen askel hallinnon 
uudistumisessa oli tietysti ympäristömi-
nisteriön perustaminen vuonna 1983. 
Vuonna 1986 uudistettiin alue- ja kes-
kushallintoa siten, että vesipiirit muut-
tuivat vesi- ja ympäristöpiireiksi ja vesi-
hallitus vesi- ja ympäristöhallitukseksi. 
Samana vuonna säädettiin myös kunti-
en ympäristöhallintoa koskeva laki, joka 
ensimmäistä kertaa edellytti kunnallis-
ta ympäristönsuojeluviranomaista pie-
niä kuntia lukuun ottamatta.

EU:n jäsenyysaika 1995-2008
Suomen ympäristölainsäädäntöön teh-
tiin EU- jäsenyyteen ja sitä edeltänee-
seen ETA-sopimusvaiheeseen liittyen 
suuri määrä muutoksia ennen jäsenyy-
den alkua ja sen alkutaipaleella. Edellä 
näistä uudistuksista on mainittu jo yva-
laki ja jätelaki, mutta tässä yhteydessä 
ei ole mielekästä esittää luetteloa muis-
ta jäsenyyden alkuvaiheen muutoksista. 
EU jäsenyys on myös valtavasti muut-
tanut ajattelutapaa ympäristölainsää-
dännön kehittämisen osalta. Kun ny-
kyisin pääosa muutosimpulsseista tu-
lee EU:sta, ei kansallisille ”säädösinno-
vaatioille” jää nykyisin juurikaan tilaa. 
Aikavälillä 1995-2008 tehtiin kuiten-
kin myös muita kuin EU:n normistosta 
johtuvia uudistuksia.

EU:n luontodirektiivi ja lintudirek-
tiivi vaikuttivat merkittävästi vuoden 
1997 alusta voimaan tulleeseen uuteen 
luonnonsuojelulakiin (1096/1996). 
Aluesuojelua (kansallispuistot, luon-
nonpuistot ja muut suojelualueet) ja 
esimerkiksi rauhoitettuja lajeja koske-
va sääntely ei sinänsä muuttunut, mut-
ta EU:n lajisuojelua koskeva normisto 
ja tietysti Natura 2000-verkostoa kos-
keva sääntely johtivat täysin uudenlai-
seen normistoon. Näiden suurin vai-
kutus tuli kuitenkin moneen sellai-
seen toimintaan (esimerkiksi liikenne-
väylät ja rakentaminen), jota luonnon-
suojelu ei tätä ennen ollut juurikaan 
koskettanut. Natura 2000-verkostoon 
otettavaksi ehdotettavia alueita koske-
va päätöksenteko ja sitä koskenut en-
nätyksellisen laaja muutoksenhaku oli-
vat erikoinen historiallinen tapahtuma-

sarja. Samanaikaisesti luonnonsuojelu-
lain kanssa säädettiin myös metsälaki 
(1093/1996) ja laki kestävän metsäta-
louden rahoituksesta (1094/1996), jot-
ka sisältävät myös luonnonsuojeluun 
liittyviä säännöksiä.

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 
säätämisen eräänä tärkeänä taustateki-
jänä oli se, että EU:n IPPC-direktiivi 
(1996/61/EY) edellyttää kaikki ym-
päristöelementit kattavaa ympäristö-
lupalainsäädäntöä, vaikka se ei vaadi-
kaan näistä säädettäväksi samassa lais-
sa. Tietysti myös ympäristönsuojelul-
linen rationaliteetti johtaa ympäristö-
elementtien yhtenäiseen sääntelyyn ja 
esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa ym-
päristönsuojelun yhtenäislait säädet-
tiin jo 1960-luvun lopulla ja 1970-lu-
vun alussa. Suomessa ympäristönsuoje-
lulain säätämistä jarrutti osittain myös 
lupahallinnon järjestäminen, kun vesi-
oikeudet olivat osa tuomioistuinjärjes-
telmää. Ympäristönsuojelulaki siis yhte-
näisti ympäristönsuojelun ennakkoval-
vonnan ja jälkivalvonnan. Lisäksi siihen 
otettiin eräitä keskeisimpiä yleisiä pe-
riaatteita ja velvollisuuksia sekä muun 
muassa siirrettiin maaperän pilaamis-
kielto jätelaista ja pohjaveden pilaamis-
kielto vesilaista. Ympäristönsuojelulaki 
oli siitä harvinainen uusi laki, että sen 
säätämisen yhteydessä myös kumottiin 
eräitä säädöksiä eli ilmansuojelulaki, 
meluntorjuntalaki, ympäristölupame-
nettelylaki ja vesien suojelua koskevista 
ennakkotoimenpiteistä annettu asetus 
(283/1962).

Päästökauppalaki (683/2004), joka 
tuli voimaan 4. elokuuta 2004, säädet-
tiin EU:n päästökauppadirektiivin poh-
jalta ja sillä tuotiin osaksi Suomenkin 
lainsäädäntöä täysin uudenlainen talou-
dellinen ohjauskeino - päästökauppa. 
Päästökauppalaki on tässä mielessä esi-
merkki täysin uudenlaisesta sääntelystä. 
Se oli myös uusi tavoiteltavan päämää-
rän - ilmastonmuutoksen torjunnan - 
osalta. Päästökauppalaki oli tällä alueel-
la eräänlainen alkusoitto sille valtaval-
le sääntelylle, jota ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi ja siihen sopeutumiseksi-
kin tarvitaan.

Vuonna 2004 säädetty laki vesien-
hoidon järjestämisestä (1299/2004), 

jolla saatettiin voimaan niin sanottu 
vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) on 
eräs esimerkki EU:n säädösten vaiku-
tuksesta kansalliseen järjestelmään, sil-
lä tuskin puhtaasti kansallisista lähtö-
kohdista olisi päädytty vastaavan kal-
taisen suunnittelulain säätämiseen. 
Lain keskeisin instrumentti on vesien-
hoitoalueelle laadittava vesienhoito-
suunnitelma ympäristötavoitteineen, 
jonka toimenpideohjelmassa esitetään 
vesienhoidon perustoimenpiteet (vesiä 
ja ympäristönsuojelua koskevan lain-
säädännön vaatimukset), vesienhoidon 
täydentävät toimenpiteet (muut hal-
linnolliset ja taloudelliset keinot, sopi-
mukset, vesistön kunnostus sekä kou-
lutus- ja tutkimushankkeet), toimen-
piteet poikkeuksellisten tilanteiden va-
ralle sekä vaihtoehtoisten toimenpitei-
den yhdistelmät. Ensimmäiset vesien-
hoitosuunnitelmat on tarkoitus tuoda 
valtioneuvoston hyväksyttäviksi syksyn 
2009 aikana.

Pääosin kansallisista lähtökohdista 
säädettiin aikavälillä 1995-2008 ter-
veydensuojelulaki (763/1994), rikos-
lain ympäristörikoksia koskevat sään-
nökset (rikoslain 48 luku, 578/1995), 
lisättiin ympäristöperusoikeussäännös 
(vastuu ympäristöstä) hallitusmuotoon 
14 a §:ksi (969/1995), joka siirtyi sit-
ten perustuslain 20 §:ksi (731/1999) 
sekä maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999). Laajamittaisin ja eniten 
aikaa vienyt uudistus oli maankäyttö- 
ja rakennuslaki, jonka myötä kunnal-
lista päätösvaltaa kaavoituksessa lisät-
tiin merkittävästi - samalla valtion vi-
ranomaisten muodollista valtaa vähen-
täen - sekä siirryttiin muutoksenhaus-
sa kaavoituksen osalta tuomioistuin-
linjalle. Suunnittelujärjestelmän osalta 
maankäyttö- ja rakennuslaki toi muka-
naan myös uuden suunnittelutason val-
takunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den myötä.

Ympäristöhallinto uudistui perin 
pohjin vuosien 1995-2000 välisenä ai-
kana. Ensin vuonna 1995 valtion ym-
päristöhallinto yhdistettiin. Vesi- ja ym-
päristöpiirien ja lääninhallitusten ym-
päristöviranomaisten pohjalta muodos-
tettiin 13 alueellista ympäristökeskusta 
ja vesi- ja ympäristöhallituksen viran-



Vesitalouden historiaa ja tulevaisuutta

��Vesitalous 5/2009

Vesitalouden historiaa ja tulevaisuutta

omaistehtävät poistettiin lähes koko-
naisuudessaan ja se muutettiin Suomen 
ympäristökeskukseksi. Vuoden 2000 
maaliskuun alussa tehtiin ympäristö- 
ja vesilupahallinnon kannalta merkit-
tävä uudistus, kun vesioikeudet lak-
kautettiin ja niiden tehtävät siirrettiin 
ympäristölupavirastoille.

Ajanjaksoa 1995-2008 voidaan ku-
vata monessakin mielessä integroivaksi. 
Näinä vuosina Suomen ympäristölain-
säädäntö integroitiin EU:n ympäristö-
lainsäädännön kanssa yhteen sopivaksi. 
Aineellisoikeudellisesta integroinnista 
ehkä selvin esimerkki oli ympäristön-
suojelulain säätäminen. Hyvällä syyllä 
voi myös todeta, että EU-jäsenyys oli 
merkittävä käännekohta ympäristö-
lainsäädännön kannalta, eikä oikeas-
taan mikään ympäristölainsäädännön 
sektori ole jäänyt sen vaikutuksia vail-
le. Aikalaisesta tuntuu myös siltä, että 
lainsäädännön tahti on tänä 13 vuoden 
ajanjaksona kiristynyt siten, että uusia 
ympäristösäädöksiä tulee merkittäväs-
ti useammin kuin aiemmin ja samalla 
tietysti myös olemassa olevaa normis-
toa uudistetaan nopeammalla tempolla 
kuin aiemmin.

Tulevista muutoksista  
ja uudistuksista
Ympäristölainsäädännön tulosten ym-
päristöperustainen mittaaminen on 
erittäin hankalaa. Eräillä alueilla lain-
säädännön voi katsoa olleen siinä mää-
rin onnistunutta, että tuloksia on saa-
vutettu, esimerkiksi vesiensuojelus-

sa pistekuormituksen osalta ja ilman-
suojelussa yläilmakehän otsonin sekä 
rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjen 
osalta. Toisaalta esimerkiksi luonnon-
suojelun alueella tulokset eivät hyvästä 
luonnonsuojelulainsäädännöstä huoli-
matta ole ainakaan lajien osalta parhai-
ta mahdollisia.

Ympäristölainsäädäntö tulee lähi-
aikoina edelleen kehittymään ja myös 
jatkossa suurin osa impulsseista tulee 
ylikansalliselta, erityisesti EU:n tasol-
ta. Nyt jo on aloitettu jätelain uudista-
minen uuden jätedirektiivinkin johdos-
ta ja IPPC-direktiivin asiallisesti EU:n 
neuvostossa sovittu uudistus johtanee 
sekin ympäristönsuojelulain muutok-
siin. Kansallisista lähtökohdista uudis-
tetaan rakennussuojelulaki laiksi ra-
kennusperinnön suojelemisesta (HE 
101/2009), ympäristönsuojelulain eräi-
tä muutoksia on jo nyt eduskunnassa 
(HE 100/2009), ja vesilaki on tarkoitus 
uudistaa kokonaisuudessaan siten, että 
hallituksen esitys annettaisiin vuoden 
2009 aikana. Valtion ympäristöhallinto 
muotoillaan taas uudelleen osana val-
tion aluehallinnon uudistusta siten, et-
tä valtion ympäristöluvat käsitellään jat-
kossa aluehallintovirastoissa ja muusta 
valtion ympäristöhallinnosta tulee elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
osa (HE 59/2009).

Olisi hyvä, jos ympäristölainsäädän-
töä, sen rakenteita ja instrumentteja se-
kä vaikutuksia tarkasteltaisiin yleisem-
mästä ja tavallaan myös laajemmasta nä-
kökulmasta, sillä näyttää siltä, ettei kan-

sallinenkaan ”lainsäätäjä” ole viime ai-
koina pannut tällaiselle tarkastelulle ko-
vinkaan paljona painoa. Lainsäädäntöä 
on siis kehitetty pala kerrallaan kul-
loisenkin säädöksen näkökulmasta. 
Tulisikohan lainsäädännön kehittämi-
sessä jatkossa vieläkin miettiä myös laa-
jempaa integrointia ja samalla vaikut-
tavuutta unohtamatta? Näihin liittyen 
saattaisi tietysti olla paikallaan selvittää 
myös yhteiskunnalle (sekä julkinen val-
ta että yksityiset toimijat) aiheutuvia 
kustannuksia suhteessa tavoitteisiin ja 
saavutettavissa oleviin tuloksiin.

Ympäristöperusteisen sääntelyn ke-
hitys ei näyttäisi pysähtyvän koskemaan 
”perinteisiä” alueita, vaan näyttää siltä, 
että se alkaa kattaa täysin uusia aluei-
ta. Näin ympäristöasiat tulevat osak-
si sellaisia oikeudenaloja, joissa ei pe-
rinteisesti ole ympäristöseikkoja pidet-
ty silmällä, taikka ne muuntavat näillä 
muilla alueilla oikeudellisesti huomioon 
otettavaksi tulevia seikkoja. Tästä kehi-
tyksestä näkyy merkkejä vaikkapa kil-
pailuoikeuden alalla (esimerkiksi julki-
set hankinnat taikka energiaoikeus) ja 
tuotesääntelyn piirissä (esimerkiksi ym-
päristöseikkojen huomioon ottaminen 
tuotevaatimuksissa). Nämä molemmat 
esimerkit liittyvät tällä hetkellä suurim-
paan ympäristöhaasteeseen eli ilmas-
tonmuutoksen hillitsemiseen. Jatkossa 
ilmastonmuutos näyttäisi hallitsevan 
ympäristösääntelyn kenttää laajalti si-
ten, että ympäristöoikeuden erääksi osa-
alueeksi taikka siitä osittain erilliseksi-
kin tulee ilmasto-oikeus. 
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Neljännes maailman väestöstä 
asuu Aasian monsuunialueen 
kymmenen suuren joen valu-

ma-alueella. Nämä joet ovat Keltainen 
joki, Jangtze, Helmijoki, Punainen jo-
ki, Mekong, Chao Phraya, Salween, 
Irrawaddy, Ganges-Brahmaputra-
Meghna (GBM) ja Indus.

Maantieteellisesti nämä valuma-alu-
eet sijaitsevat alueella, joka rajautuu idäs-
sä Kiinaan ja lännessä Afganistaniin ja si-
sältää 10 näiden välissä sijaitsevaa maata 
(Kuva 1). Näissä 12 maassa on kaikkiaan 
48 prosenttia maailman väestöstä.

Alueelle keskittyy tällä hetkellä leijo-
nanosa maailman talouskasvusta, mutta 
samalla poliittisten kasvukipujen ja jän-
nitteiden suhteen alueen maat ovat tä-
män tästä otsikoissa. Ympäristön tilaan 
ja sosiaalisiin asetelmiin liittyvät haas-
teet ovat yhtä lailla merkittäviä.

Esitämme tässä artikkelissa yhteen-
vedon tutkimuksesta, jossa analysoim-
me kyseisten kymmenen joen valuma-
alueiden nykytilaa ja niihin kohdistu-
via paineita. Analyysissä tutkittiin alu-
eiden haavoittuvuutta yhteiskunnallis-
ten, ympäristöllisten sekä taloudellisten 
ja poliittis-hallinnollisten asetelmien ja 
muutosprosessien kannalta (Varis ym. 
2008). Näitä asetelmia ja muutospro-
sesseja tarkasteltiin viiden temaattisen 
aihealueen suhteen:

• väestö ja vesivarat,
• ympäristö ja luonnonkatastrofit,
• sosiaaliset ongelmat,
• talouskehitys, sekä
• hallinto ja politiikka.

Menetelminä käytettiin maailman-
laajuisten tietokantojen analysointia se-
kä kirjallisuustutkimusta.

Väestö ja vesivarat
Katsotaan ensin alueen demografi-
aa ja väestön suhdetta vesivaroihin. 
Tarkastelemiemme kymmenen joen 
valuma-alueilla sijaitsee eräitä poikke-
uksellisen tiheästi asuttuja alueita, ku-
ten Gangesin laakso ja Kiinan itäosien 
tasangot.

Ganges-Brahmaputra-Meghna 
–systeemin valuma-alueella on 
kaikkiaan 624 miljoonaa asukas-
ta (Taulukko 1). Väestötiheys on lä-
hes kaksinkertainen Kiinan tiheästi 
asutettuihin Jangtzen ja Helmijoen 
valuma-alueisiin verrattuna. Myös 
Induksen ja Keltaisen joen väestöti-
heydet ovat huomattavia; keskimää-
rin lähes 200 asukasta neliökilomet-
rillä. Väestö keskittyy yhä enemmän 
kaupunkialueille.

Kun verrataan väestön määrää käy-
tettävissä oleviin vesivaroihin, Indus 
ja Keltainenjoki poikkeavat muista 
selkeästi (Kuva 2). Myös vesien käyt-
töaste on huomattava näillä valuma-
alueilla. Vakavin tilanne on Induksen 
suhteen; valuma-alueella käytetään 
vettä lähes viisinkertaisesti niiden 
luonnolliseen uusiutumisvauhtiin 
verrattuna. Myös GBM:n ja Chao 
Phrayan vesistä käytetään huomatta-
va osa. Muiden jokien vedet riittävät 
kohtalaisen hyvin täyttämään nykyi-
sen käyttötason.

aura salmiVaara
tutkija
Teknillinen korkeakoulu,
Vesi ja kehitys –tutkimusryhmä
E-mail: aura.salmivaara@tkk.fi

aasian kymmenen suurta 
jokea muutosten ja 
kehityspaineiden  
kourissa

Aasian väkirikkailta alueilta kuuluu ristiriitaisia uutisia. 
Talous kasvaa räjähdysmäisesti, poliittiset järjestelmät 
tutisevat ja sosiaaliset asetelmat äärevöityvät. 
Miten Aasian vesistöt voivat tässä myllerryksessä ja 
minkälaisia paineita niihin kohdistuu?
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Kuva 1. Tutkimusvesistöt ja tutkimusalueen maat.
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Kuva 2. Vasemmalla: Sadanta ja valunta tutkimusvesistöjen valuma-alueilla. Nykyisen sadannan (Pa) lisäksi on 
esitetty ilmastomuutosskenaarion mukainen sadanta. Skenaario on laskettu kolmen ilmastomallin tulosten keskiarvona 
(HADCM3, CSIRO ja CCCMA vuodelle 2050). Lähde: WorldClim (2005). Oikealla: Veden käytön ja uusiutuvien 
vesivarojen suhde valuma-alueilla. Lähde: GWSP Digital Water Atlas 2008). E-A = Etelä-Aasia, K-A = Kaakkois-Aasia.
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Ympäristö ja 
luonnonkatastrofit
Valuma-alueet poikkeavat toisistaan mer-
kittävästi myös niiden ympäristön tilan 
ja luonnonkatastrofialttiuden suhteen. 
Vuorostaan Keltainen joki ja Salween 
ovat vähiten alttiita luonnonkatastrofeil-
le, kun taas Mekong sekä Chao Phraya 
ovat tässä suhteessa ongelmallisimpia.

Ympäristön tilan arviointi on laajoissa 
vesijärjestelmissä aina useiden tekijöiden 
summa. Suuri osa makrotasolla käytössä 
olevista indikaattoreista ovat maakohtai-
sia. Intia, Pakistan, Kiina ja Bangladesh 
ovat ympäristön tilan suhteen huo-
noimmassa asemassa, kun taas Laosilla, 
Kambodzhalla, Myanmarilla (Burmalla) 
ja Bhutanilla on vähiten haasteita tässä 
suhteessa.

Sosiaaliset ongelmat
Koko tutkimusalueella on käynnissä 
valtava sosiaalinen murrosprosessi, kun 
yhteiskuntia modernisoidaan ja väes-
tö kaupungistuu nopeasti. Lähes kai-
kissa alueen maissa koulutustaso nou-
see vauhdilla ja ihmisten kyky vastata 
asioistaan modernissa yhteiskunnassa 
paranee.

Etelä-Aasian maissa tilanne on kaut-
taaltaan kuitenkin selkeästi heikompi 
kuin muualla. Lukutaito puuttuu yhä 
lähes joka toiselta aikuiselta ja kaupun-
kien slummeissa asuu vastaavasti reilus-
ti yli puolet kaupunkiväestöstä. Kiinan 
ja Thaimaan tilanne on toinen ääri-
pää; lukutaito on yhdeksällä kymme-
nestä ja slummeissa asuu alle viidennes 
kaupunkilaisista.

Kuvan 3 sosiaaliset indikaattorit – 
lapsikuolleisuus ja aliravitsemus – ker-
tovat karua kieltä Etelä-Aasian köy-
hyysongelman laajuudesta. Induksen 
ja GBM:n valuma-alueilla asuu kak-
si kolmesta koko tutkimusalueen 
aliravituista.

Talouskehitys
Nopeasta väestönkasvusta ja kau-
pungistumisesta johtuen työmarkki-
nat kasvavat alueen maissa nopeasti. 
Talouskasvun tulisi mahdollistaa uusi-
en työpaikkojen synty riittävän suuressa 
mittakaavassa, jottei kaupunkeihin vir-
taavan väestön syrjäytyminen lisääntyi-
si entisestään.

Alueen vaurain maa on Thaimaa, 
mutta sen talous ei ole erityisen hyväl-

lä kasvu-uralla. Kiina on vähitellen ki-
rimässä Thaimaan kantapäille. Maan 
bruttokansantuote henkeä kohti lasket-
tuna on yli kaksinkertaistunut kymme-
nessä vuodessa. Tämänhetkisestä talous-
kriisistäkin Kiina näyttää selviytyvän 
voittajana. Bhutanin ja Kambodzhan 
talouskehitys on myös ollut suotuisaa, 
vaikkakin erityisesti jälkimmäinen on 
vielä hyvin köyhä maa.

Ongelmallisin taloustilanne on 
seuraavilla mailla: Afganistan, Nepal, 
Bangladesh, Laos, Myanmar sekä kas-
vavassa määrin Pakistan. Kaiken kaik-
kiaan Etelä-Aasian tilanne, ehkä Intiaa 
ja Bhutania lukuun ottamatta, on hy-
vin huolestuttava tässäkin suhteessa. 
Vaikuttaa siltä, että huono talouskehi-
tys vaikeuttaa entisestään sosiaalisten 
ongelmien ratkaisua.

Hallinto ja politiikka
Kuinka sitten maiden hallinnolli-
set ja poliittiset koneistot toimivat? 
Mainitsimme alussa, että poliittiset jär-
jestelmät tutisevat niihin kohdistuvi-
en suurten paineiden alla. Tämä pitää 
paikkansa käytännössä kaikissa alueen 
maissa.

Taulukko 1. Valuma-alueiden yleispiirteet.  
Vahvennettuna ne maat jotka kattavat kyseisestä valuma-alueesta yli kolmanneksen.

Valuma-alue Pinta-ala
×10³ km²

Maat Väestö Vuosittainen 
väestönkasvu

2005-2015

Ki
in

a

Keltainenjoki 1 022 Kiina 185 0,28 %
Jangtze 1 718 Kiina 378 1,73 %
Helmi 419 Kiina, Vietnam 93 0,79 %

Ka
ak

ko
is-

Aa
sia

Punainenjoki 157 Kiina, Vietnam, Laos 28 1,06 %
Mekong 812 Kiina, Myanmar, Laos, Thaimaa, Kambodzha, Vietnam 69 2,18 %
Chao Phraya 168 Thaimaa, Laos 25 1,70 %
Salween 263 Kiina, Myanmar, Thaimaa 8 0,72 %
Irrawaddy 413 Kiina, Intia, Myanmar 37 1,27 %

Et
elä

-
Aa

sia GBM 1 631 Kiina, Intia, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh 624 1,72 %
Indus 1 141 Afganistan, Kiina, Intia, Nepal, Pakistan 237 2,46 %

Yhteensä 7 744 12 1 683
Maailma yhteensä 130 677 6 441

Lähteet: 
Pinta-ala: USGS (2001) 
Väestö: GWPfe (2005)
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Vapaasti saatavien tieto-
kantojen tarjonta kas-
vaa nopeasti ja niiden 

käytettävyys tutkimuksessa ja 
suunnittelussa paranee jatku-
vasti. Erityisen paljon lisääntyy 
paikkatietona esitettävän tiedon 
määrä. Kymmenen joen haavoit-
tuvuusanalyysin sivutuotteena 
halusimme saada kokemusta ja 
tietoa siitä, missä tällä hetkellä 
mennään tietokantojen suhteen 
ja mitä niistä saa irti makrotason 
vesitaloudellisissa analyyseissä.

Erityisen haasteen työlle muo-
dosti se, että osa käsittelemistäm-
me asioista – erityisesti poliittis-
hallinnolliset asiat ja osa talous-
kehitykseen liittyvistä kysymyk-
sistä – ovat maaspesifisiä kun taas 
ympäristöön sekä väestön tihey-
teen ym. liittyviä asioita on luon-
tevampi tarkastella luonnontie-

teellisten rajojen kuten valuma-
alueiden mukaan.

Käytettäessä lukuisia laajo-
ja, eri toimijoiden laatimia glo-
baaleja tietokantoja, aineistojen 
tarkkuus ja luotettavuus jäävät 
kysymysmerkeiksi. Ehkä suurin 
kysymys liittyy yhteiskunnalli-
siin ja poliittisiin indikaattorei-
hin, luonnontieteellisten aineis-
tojen ollessa vähemmän alttiita 
mahdolliselle poliittiselle vää-
ristelylle. Esimerkiksi Kiinan ja 
Myanmarin aineistojen vertailu-
kelpoisuus muiden maiden vas-
taavien kanssa saattaa olla jossain 
määrin ongelmallista. Useiden 
lähteiden antamat indikaati-
ot tutkimiemme asioiden tilalle 
ovat kuitenkin aika lailla yhte-
neviä eivätkä aineistoihin mah-
dollisesti liittyvät ongelmat lie-
ne vakavia.

Tietolaatikko
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Kuva 3: Aliravitsemus ja lapsikuolleisuus tutkimukseen 
sisällytettyjen jokien valuma-alueilla.  
Lähde: CIESIN (2005a, b).

Kommunistisen taustan omaavat 
Kiina, Vietnam, Laos, Kambodzha ja 
Myanmar ovat joko reformoineet rajulla 
kädellä poliittista järjestelmäänsä (Kiina, 
Vietnam) tai pysähtyneet diktaattorien 
temmellyskentiksi. Kaikissa demokra-
tia on kehittymätöntä. Thaimaan ja 
Bangladeshin demokratia on törmän-
nyt ongelmiin ja sotilaiden väliintu-
loon. Nepal ja Afganistan ovat pitkäai-
kaisissa poliittisissa kriiseissä. Bhutanin 
pieni kuningaskunta pyristelee vanhaan 
malliin. Intia ja Pakistan ylläpitävät de-
mokratioita, edellä mainittu paremmal-
la menestyksellä kuin jälkimmäinen.

Poliittisen epävakauden indeksin 
mukaan (CIFP 2007) Afganistan on 
huonommassa tilanteessa kuin mikään 
muu maa maailmassa. Nepal, Pakistan 
ja Intia ovat myös tilaston häntäpäässä. 
Bhutan, Kiina ja Vietnam ovat vakaim-
pia tutkimusalueen maista.

Korruptiotilastoissa (Transparency 
International 2007) Myanmar, 
Afganistan, Bangladesh, Laos ja 
Kambodzha kuuluvat maailman maiden 
peränpitäjien joukkoon. Kiina, Intia ja 
Thaimaa ovat keskikastia ja tutkimus-
alueen maista parhaassa tilanteessa.

Yhteenveto
Järjestimme valuma-alueet kunkin yllä esi-
tetyn viiden asiakokonaisuuden suhteen 
järjestykseen, ja pisteytimme niiden haa-
voittuvuuden asteikolla 1 (paras tilanne) 
– 10 (huonoin tilanne). Summasimme 
sitten kunkin valuma-alueen saamat 
rankkauspisteet yhteen (Kuva 4).

Hämmästyttävintä näin saaduissa 
tuloksissa on se, että haavoittuvuudelle 
muodostui hyvin selkeä maantieteelli-
nen trendi. Haavoittuvuus on suurin-
ta lännessä (Indus ja GBM) ja vähenee 
asteittain Kiinaa kohti. Etelä-Aasian 
haasteet näyttävät olevan siinä määrin 
mittavia jopa muiden valuma-alueiden 
vastaaviin verrattuna, että tuskin muut-
kaan analyysimenetelmät antaisivat täs-
tä poikkeavaa tulosta.

On kuitenkin huomattava, että myös 
Kaakkois-Aasian ja Kiinan jokivaluma-
alueet ovat varsin suurten haasteiden 
edessä, joskin tilanne on vähemmän on-
gelmallinen kuin Etelä-Aasiassa.

Tarkasteltaessa haavoittuvuuden vii-
den komponentin suhteita valuma-alu-
eilla voidaan havaita seuraavaa. 
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Urbaania Intiaa.
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Kuva 4. Haavoittuvuusanalyysin tulokset.
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teet ovat merkittävimpiä. Salweenin ja 
Irrawaddyn suhteen huomio kiinnittyy 
taloudellisiin ja poliittis-hallinnollisiin 
asioihin. Etelä-Aasiassa ongelmia näyt-
tää olevan kaikissa suhteissa.

Kaiken kaikkiaan globaalien tieto-
kantojen suomat mahdollisuudet tut-
kimukselle ja suunnittelulle ovat suuret 
ja niiden soveltuvuutta, käytettävyyttä 
ja siihen soveltuvaa metodiikkaa kan-
nattaa ehdottomasti kartoittaa lisää.
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Shanghai sijaitsee Jangtze-joen suistossa.

Mekongin rauhaa Laosissa.

Kiinan jokien suhteen korostuvat 
väestön ja vesivarojen suhde sekä ym-
päristö, kun taas talous ja hallinto ovat 
paremmalla mallilla. Kaakkois-Aasiassa 
komponenttien suhteet vaihtelevat suu-
resti. Chao Phrayalla huono ympäristön 
tila korostuu, kun taas Mekongilla ja 
Punaisella joella yhteiskunnalliset haas-
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Vesisektorin toimintaympäristön 
muutokset ovat osin vaikeasti 
ennakoitavia. Ilmastonmuutos 

on edennyt arveltua nopeammin. 
Rakentamisen suhdanteet ja työllisyys 
ovat heikentyneet nopeasti vuodesta 
2008 lähtien. Helpommin ennakoita-
via trendejä ovat olleet työvoiman elä-
köityminen, korjausrakentamisen osuu-
den kasvu, maahanmuuttajien määrän 
lisääntyminen, kuntarakenteen muu-
tokset sekä lainsäädännön aiheuttamat 
muutospaineet.

Suomi on valinnut strategiak-
seen osaamiseen perustuvan kasvun. 
Globaalissa taloudessa ja kansainväli-
sessä kilpailussa korkea koulutustaso ja 
osaaminen ovat Suomen keskeisimmät 
vahvuudet. Suomalaisten hyvinvointi ja 
kansainvälinen kilpailukyky perustuvat 
suurelta osin tasa-arvoiseen julkiseen 
koulutusjärjestelmään ja uuden tiedon 
tuottamisesta ja soveltamisesta synty-
viin innovaatioihin. 

Osaaminen muodostuu tiedoista ja 
taidoista, arvoista ja asenteista sekä ver-
kostoista (Kuva 1). Tiedoilla ja taidoil-
la tarkoitetaan koulutuksen tai koke-
muksen kautta hankittua perustaa, jota 
työtehtävistä selviytyminen edellyttää. 
Arvoilla tarkoitetaan yksilön ja yrityk-
sen arvomaailman yhteensopivuutta, 
asenteilla henkilön asennoitumista työtä 
ja työyhteisöä kohtaan. Yksilön kuulu-
misella erilaisiin verkostoihin tulee ole-
maan jatkossa nykyistä enemmän pai-
noarvoa, sillä uutta tietoa ja osaamista 
tuotetaan ja vaihdetaan yhä enemmän 
verkostoissa. Tärkeää on luonnollisesti 
osaamisen korkea laatu. (EK 2006)

riku Vahala
Vesihuoltotekniikan professori 
Teknillinen korkeakoulu
E-mail: riku.vahala@tkk.fi

Tulevaisuuden 
vesiosaajat

Vesisektorin koulutuksen laatuun, sisältöön ja koulutusmääriin ei 
ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Elinkeinoelämän selvitykset 
sivuavat vesisektoria, mutta eivät anna riittävästi yksityiskohtaista 
tietoa alan koulutuksen kehittämistarpeista. On aika ryhtyä 
kiireellisesti tarkastelemaan sektorin tilannetta kokonaisuutena.

Yliopistouudistus 
keskusteluttaa
Yhteiskunnan osaamistarpeet tulisi 
muistaa tiedeyhteisöjen kamppailles-
sa sijoituksista erilaisissa kansainväli-
sissä vertailuissa. Yliopistojen johdon 
näkökulmasta voi olla houkuttele-
vampaa sijoittua korkealle julkaistu-
jen kansainvälisten Journal-artikkeli-
en määrien mittauksissa kuin kuulla 
osaajia tarvitsevien tahojen näkemyk-
siä yliopistojen roolista. Tänään ja tu-
levaisuudessa Suomen ympäristöstä 
– niin rakennetusta kuin luonnonym-
päristöstä – päävastuun kantavat yli-
opistojen kasvatit. Vaikka yliopistojen 
tuloksellisuutta mitattaisiin huonoilla 
mittareilla, on niiden vastuulla tehdä 
oikeita asioita.

Eduskunnan keväällä 2009 hyväksy-
mä yliopistouudistus muuttaa tiedeyh-
teisön toimintaympäristöä. Mikäli ta-
voitteet toteutuvat, jatkossa yliopistot 
pystyvät paremmin monipuolistamaan 
rahoituspohjaansa, reagoimaan toimin-
taympäristössä tapahtuviin muutoksiin, 
kohdentamaan resursseja huippututki-
mukseen ja strategisiin painoaloihinsa 
sekä kilpailemaan aiempaa paremmin 
kansainvälisestä tutkimusrahoitukses-
ta ja tekemään yhteistyötä ulkomaisten 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. 
Henkilökunnan taholta uudistukseen 
suhtaudutaan kaksijakoisesti. Yhtäältä 
ollaan huolissaan muun muassa siitä, 
että virat muuttuvat työsopimusperus-
teisiksi. Toisaalta osa henkilöstöstä kai-
paa kipeästi muutoksen tuulia jämähtä-
neisiin byrokratian täyttämiin toimin-
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tamalleihin. Uudistuksesta huolimatta 
yliopistojen ydintehtävät – opetus ja 
tutkimus – eivät muutu.  

Yliopistouudistus on jatkumo ai-
emmille muutoksille. Pitkään TKK:lla 
työskennelleet sanovat, että viimeiset 
vuodet ovat olleet ennen näkemätön-
tä muutosten aikaa. Lyhyen ajan sisäl-
lä on uudistettu perinpohjaisesti muun 
muassa koulun organisaatio ja opetus. 
Osin muutokset ovat olleet seurausta 
Bolognan prosessista, osin valmistautu-
misesta yliopistouudistukseen.

Suomi on sitoutunut ensimmäisi-
nä EU:n jäsenmaina Bolognan proses-
siin, jossa tutkinto on muutettu kaksi-
vaiheiseksi (Opetusministeriö 2009). 
Ainakaan TKK:ssa tämä ei ole käynyt 
kivuttomasti. Ensimmäisen vaiheen jäl-
keen valmistuvia tekniikan kandidaatte-
ja ei ole syntynyt toivotussa tahdissa eikä 
välitutkintoa ole sen paremmin opiske-
lijoiden kuin työnantajien taholta koet-
tu mielekkäänä. Tekniikan kandidaatin 
ammatilliset valmiudet ovat lähes ole-
mattomat, koska ensimmäiset vuodet 
luetaan lähes yksinomaan teoreettisia ai-
neita, kuten matematiikka ja fysiikkaa. 
Tämä on johtanut myös opiskeluaikojen 
pidentymiseen vastoin alkuperäisiä ta-
voitteita. Motivointi ei ole onnistunut. 

Parhaat kyvyt vesisektorille
Vesiala kokonaisuudessaan on varsin 
heterogeeninen, erilaisia työtehtäviä 
käsittävä sektori, jolle voi sijoittua niin 
teknokraatti kuin luonnonsuojelijakin. 
Huoli ympäristöstä on useita vesialalle 
tulevia yhdistävä tekijä. Vähemmistössä 
ovat ehkä ne, joilla on suurempi huo-
li ihmisten hyvinvoinnista, vaikka esi-
merkiksi kehitysmaissa investointi toi-
mivaan vesihuoltoon on eräs kustan-
nustehokkaimmista keinoista parantaa 
väestön elinoloja.

Vesiala tarjoaa enemmän kansainvä-
lisiä mahdollisuuksia kuin Suomessa on 
matkustushalukkaita osaajia. Suomen 
kehitysyhteistyö voisi painottua nykyis-
tä enemmän kohdemaiden vesiongelmi-
en ratkaisemiseen, mikäli tekijöitä olisi. 
Konsultoinnissa osaajapula on ollut jo 
pitkään omiaan hillitsemään kansainvä-
lisiin tarjouskilpailuihin osallistumista. 
Tutkimuksessa kansainvälistymistä ra-

joittava tekijä on resurssit. Ulkomaisia 
tutkijoita ja jatko-opiskelijoita olisi tar-
jolla monin verroin enemmän kuin on 
resursseja ohjata. Ulkomaisen rahoituk-
sen hankkimiseen, rajat ylittävien tutki-
musryhmien muodostamiseen sekä laa-
jojen tutkimushankkeiden koordinoin-
tiin on harvalla riittävästi resursseja.

Vesialan mielenkiintoisuus syntyy osin 
sen monitieteisyydestä. Vesialalla toimi-
va kokee usein itsensä riittämättömäksi 
tarvittavan osaamisalueen ylittäessä yk-
silön omaksumiskyvyn. Tämä muodos-
taa myös haasteen vesialan koulutukselle. 
Työtehtävän mukaan osaamistarpeet ovat 
varsin erilaiset. Vankan vesiosaamisen li-
säksi - työpaikasta riippuen - odotuksia 
on muun muassa liiketoiminnan, projek-
tihallinnan, johtamisen, vieraiden kieli-
en ja korjausrakentamisen osaamiselle 
(EK 2006, RIL 2008). Mikään koulutus 
ei kuitenkaan kykene antamaan riittäviä 
valmiuksia kaikille tarvittaville osaamis-

alueille. Pääpaino on oltava vesiosaami-
sessa ja siinäkin valmiuksien luomisessa.

Elinkeinoelämän keskusliitto on 
tunnistanut yritysten kilpailuky-
kyä luovat osaamistarpeet (Kuva 2). 
Osaamistarpeiden sisällä tarvittavat 
osaamisalueet jakautuvat hyvin erityyp-
pisesti riippuen siitä, onko työntekijä 
roolissaan enemmän ”tekijä”, ”sovelta-
ja” vai ”näkijä” (EK 2006). ”Näkijän” 
roolissa, johon useimmat korkea-
koulututkinnon suorittaneet ennem-
min tai myöhemmin päätyvät, koros-
tuu enemmän strateginen näkökulma, 
kun taas ”tekijällä” vahva ammatillinen 
osaaminen.

Ala houkuttelevammaksi
Vesialan nykyinen imago ei vastaa sitä, 
mitä se voisi olla. Suomessa alan imago 
ei ole ryvettynyt yritysten tolkutto-
man rahastuksen takia, mutta ala ei ole 
myöskään 

Kuva 1. Mistä osaaminen muodostuu (EK 2006).
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noussut dynaamiseksi tiennäyttäjäksi 
osin passiivisen julkisvetoisen monopo-
liroolinsa takia. Yksityisen ja julkisen 
sektorin toimivalla yhteistyöllä voitai-
siin parantaa paitsi yritysten toiminta-
edellytyksiä myös alan imagoa ja tehdä 
se näin nuorille houkuttelevammaksi. 
Toimiva ja kustannustehokas regulaatio, 
yksityissektorin hyvien toimintamallien 
soveltaminen julkissektorilla sekä kan-
nustimien lisääminen ovat eräitä keino-
ja alan dynaamisuuden parantamiseksi.

Ollakseen kiinnostavaa työn tuli-
si olla sisällöllisesti koulutusta vastaa-
vaa, sopivan haastavaa ja monipuolista. 
Työpaikan tulisi tarjota etenemis- ja ke-
hittymismahdollisuuksia. Pieni organi-
saatiokoko on tässä suhteessa ongelmal-
linen. Toisaalta pieni organisaatio tarjo-
aa mahdollisuuden laaja-alaisen osaa-
misen muodostamiseen. Suuressa orga-
nisaatiossa voi joutua painimaan koko 
työuransa ajan varsin rajattujen työteh-
tävien parissa, joskin myös kehittyä sen 
alueen kiistattomasti parhaaksi asian-
tuntijaksi. Eräs vesisektorin kehittymistä 

rajoittava tekijä, joka on lähes kaikkien 
suulla tunnistettu, on vesihuoltolaitos-
ten pieni yksikkökoko. Ottamatta kan-
taa muihin yksikkökoon kasvattamista 
tukeviin tekijöihin, urakehitysmahdolli-
suuksien paraneminen on eräs positiivi-
nen sivuvaikutus, jonka se tuottaa.

Kunnianhimoisia ihmisiä motivoi 
ajatus mahdollisuudesta päästä organi-
saatiossa ylöspäin. Vesialan koulutuk-
sen saaneet vaikuttavat saaneen hyviä 
asemia yrityksissä ja julkishallinnossa. 
Vesihuoltoinsinöörit ovat valloittaneet 
suhteellisesti enemmän konsulttiyri-
tysten johtotehtäviä kuin voisi olettaa, 
kun taas limnologit jyräävät julkishal-
linnossa. Lieneekö syynä vesisektorin 
laaja-alaisuus, joka antaa hyvät valmi-
udet kokonaisuuksien ymmärtämiseen 
ja hallitsemiseen.  

Palkkauksen tulisi ohjata parhaat 
voimat vesialan vaativimpiin ja vas-
tuullisimpiin tehtäviin. Näin ei tällä 
hetkellä ole. Kuukausipalkkana tarkas-
tellen julkisen sektorin (kunta, valtio, 
tutkimuslaitokset) palkkaus on jäänyt 

jälkeen yksityisen sektorin tilanteesta. 
Oikeudenmukaisempaa olisi tarkastella 
palkkaa suhteutettuna tehtyyn työmää-
rään, vastuuseen ja työn pysyvyyteen. 
Näin tarkasteltuna myös julkinen sekto-
ri on kilpailukykyinen työnantaja, mis-
tä osoituksena on vesialan työvoiman 
suurempi virta yksityiseltä julkiselle sek-
torille kuin toisinpäin. Erityisesti talo-
udellisesti huonoina aikoina yksityisen 
sektorin työpaikkojen suurempi hen-
kinen kuormittavuus korostuu. Selvää 
on joka tapauksessa se, ettei vesiala ole 
missään tapauksessa palkkauksen suh-
teen muita aloja paremmassa asemassa 
– päinvastoin. Tosin en ole kuullut ke-
nestäkään, joka olisi valinnut vesialan 
rahan takia.

Erilaista työkokemusta
Eräs tehokkaimpia tapoja kehittää 
osaamisvalmiuksia sekä ymmärtää eri-
laisten organisaatioiden rooleja ja toi-
mintatapoja on työskennellä mahdol-
lisimman monipuolisissa työtehtävissä. 
Konsultilta vesilaitokselle siirtyvä on 

Kuva 2. Yritysten kilpailukykyä luovat osaamisalueet (EK 2006).
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taitava tilaaja, vesilaitokselta lobbarik-
si siirtyvä ymmärtää arjen problematii-
kan, lobbarilta tutkijaksi siirtyvä hah-
mottaa tutkimustiedon tarpeet, tutki-
jasta ministeriön virkamieheksi ryhtyvä 
osaa hakea riittävät taustatiedot päätök-
senteon tueksi. 

Työntekijävaihto tutkimuksen hyö-
dyntäjän ja tekijän välillä on eräs keino 
parantaa tutkimuksen vaikuttavuutta 
(Kolu & Valkeasuo 2009). Valitettavan 
harvoin kuitenkaan yliopistoon tullaan 
”aikuisiällä”, koska kysymyksessä on lä-
hes aina merkittävä yksilötason talou-
dellinen uhraus. Valmisteilla oleva yli-
opistojen urapolkujärjestelmä tuskin ti-
lannetta parantaa, vaan pikemminkin 
päinvastoin. Tulevaisuudessa on nähtä-
vissä yliopistouran eriytyminen, jonka 
vuoksi on yhä hankalampaa tulla ”sa-
pattivapaalle” yliopistoon tekemään 
tutkimusta tai suorittamaan jatko-opin-
toja. Soveltavan tutkimuksen ja opetuk-
sen saralla tämä on ongelmallista, kos-
ka käytännön ymmärrys alan problema-
tiikasta on perusedellytys opetuksen ja 

tutkimuksen laadulle. On vaikea opet-
taa esimerkiksi yritysjohtamista, jos ei 
ole koskaan yritystä johtanut.

Vaikuttavuus/vuorovaikutus
Tiedon hyödyntäjien tulisi olla kiinnos-
tuneempia siitä, mitä yliopistoissa ta-
pahtuu. Yrityksissä muristaan, kun val-
mistuvilla diplomi-insinööreillä ei ole 
alkeellisintakaan ymmärrystä esimerkik-
si projektien hallinnasta. Yliopistot ovat 
haluttomia uudistamaan opetustaan 
muuttuneen yhteiskunnan tarpeisiin 
vastaaviksi. Elinkeinoelämän odotukset 
opetettavien asioiden määrästä koetaan 
epärealistisina. Ääritapauksissa yliopis-
tot kouluttavat tutkijoita omiin tarpei-
siinsa vähät välittäen siitä, mitä muut 
kaipaisivat koulutuksen sisällöltä. 

On mahdotonta verrata fyysikon ja 
vesi-insinöörin yhteiskunnallista vaikut-
tavuutta. Tieteelliseen läpimurtoon täh-
täävä tutkimus ja tulevaisuuden päätös-
ten tekeminen yhteiskunnan korkeissa 
viroissa eivät ole helposti vertailtavissa. 
Parhaimmillaan tiede mullistaa ihmisten 

tulevaisuuden. Pahimmillaan huonot 
ratkaisut johtavissa asemissa vaikuttavat 
lukemattomien ihmisten elämään.

Suomen Akatemia julkaisi keväällä 
2009 ainutlaatuisen tutkimuksen ve-
sialan tutkimuksen vaikuttavuudesta 
(Kolu ja Valkeasuo 2009). Siinä kuvat-
tiin osuvasti kuilua tutkimuksen tekijöi-
den ja hyödyntäjien välillä. Hyödyntäjät 
odottaisivat helpommin sovellettavia 
selkeitä tuloksia. Tutkijat pyrkivät vält-
tämään yleistyksiä ja oikaisuja elleivät 
tulokset ole täysin yksiselitteisiä.

Onko kansainvälistyminen 
itsetarkoitus vai 
välttämättömyys?
Kansainvälistymistä koskevaa keskus-
telua leimaa tietynlainen itsetarkoituk-
sellisuus. Harvoissa yhteyksissä pysäh-
dytään miettimään, miksi yliopistojen 
ja vesisektorin tulisi olla nykyistä kan-
sainvälisempi toimija. Edes korkea-
koulujen kansainvälistymisstrategia ei 
tarjoa juurikaan konkretiaa tavoittei-
den perustelemiseksi.

Kuva 3. Viiden ikäryhmän määrällinen kehitys vuosina 1950-2040 (VNS 2004).
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Yliopistojen tulisi tarjota valmiuksia 
kansainvälisessä toimintaympäristössä 
työskentelemiseen. Tämä voidaan saa-
vuttaa esimerkiksi aidosti kansainvä-
lisen opetuksen tai opiskelijavaihdon 
kautta. Opetuksen muuttaminen eng-
lanninkieliseksi ja universaaliksi ei ole 
ongelmatonta. Jatkossakin on varmis-
tettava, että valmistuvilla on riittävä 
kotimaisen terminologian sekä erityis-
olosuhteiden ymmärrys. Olisi helppoa 
muuttaa opetus yleismaailmalliseksi 
vesiopetukseksi, mutta tällöin valmiu-
det toimia kotimaan olosuhteissa väis-
tämättä heikkenisivät. Oppilasvaihdon 
lisääminen sen sijaan on yksiselitteisen 
myönteinen tavoite.

Kansainvälinen verkottuminen on 
ehdoton edellytys tutkimuksen laadun 
varmistamiseksi. Liian usein pyörä kek-
sitään uudelleen selvittämättä aiempaa 
tutkimushistoriaa. Jonkinasteinen esi-
selvitys tulisikin asettaa edellytyksek-
si ennen kuin myönnetään rahoitusta 
tutkimusryhmälle, joka on suuntaa-
massa tutkimustaan kokonaan uudel-
le alueelle. Rahoittajien edellytys kan-
sainvälisen tutkimusryhmän muodos-
tamiseksi kannustaa verkottumaan, 
mutta yhteistyön aitoutta on vaikea 
tarkistaa.

Kansainvälistymisstrategiassa on 
asetettu tavoitteeksi lahjakkaiden ul-
komaisten opiskelijoiden ja tutkijoi-
den saaminen Suomeen. Edellyttäen, 
että he myös jäävät Suomeen, on tavoi-
te hyvin perusteltavissa. Ongelmana 
vesisektorilla saattaa olla työllistymi-
nen yliopistouran jälkeen etenkin, jos 
suomen kielen oppiminen muodostuu 
ongelmaksi. Kunta ja valtio ovat mer-
kittävä vesisektorin työllistäjä ja on 
epätodennäköistä, että niiden työpai-
koista nopealla aikataululla syntyisi ai-
dosti monikulttuurisia.

Tavoitteena on myös, että suoma-
laiset korkeakoulut käyttävät tutki-
mustaan ja asiantuntemustaan glo-
baalien ongelmien ratkaisemiseen ja 
kehitysmaiden oman osaamisen vah-
vistamiseen (Opetusministeriö 2009). 
Toisin sanoen myös vesisektorin tut-
kimuksella ja koulutuksella tulisi ol-
la vahva linkki Suomen kehityspoliit-
tisiin päämääriin. Tässä ulkoasianmi-
nisteriöllä voisi olla vielä nykyistäkin 
vahvempi rooli.

Aktiiviseniorit  
uusi kasvava resurssi
Vesialalle on huimaa vauhtia syntymäs-
sä aktiivisten eläkeläisten joukko, jossa 
on valtava määrä osaamista ja kokemus-
ta (Kuva 3). Yhä useammat heistä voi-
vat olla halukkaita käyttämään osan va-
paa-ajastaan mielekkäisiin työtehtäviin 
ja saada sitä kautta tyydytystä, osalli-
suuden työyhteisön sosiaaliseen verkos-
toon ja myös lisäansioita (VNS 2004). 
Tätäkin joukkoa voidaan kutsua tule-
vaisuuden vesiosaajiksi. Olemme en-
simmäistä kertaa tilanteessa, jossa käy-
tettävissämme on kasvava joukko eläk-
keellä olevia terävä-älyisiä, arvovaltaisia, 
suhteellisen terveitä ja kokeneita vesi-
osaajia. Tämän osaksi harrastuneisuu-
teen pohjautuvan resurssin hyödyntä-
minen on eräs keskeisimpiä uusia haas-
teitamme. Etenkin kansainvälisillä aree-
noilla, jossa ikä ja arvostus kulkevat käsi 
kädessä, aktiiviseniorit voivat olla yksi 
valttikorteistamme.

On ollut havaittavissa, että yhä use-
ammat eläkkeelle jääneet haluavat jat-
kaa osa-aikaisina asiantuntijaroolissa 
entisessä työpaikassaan. Uutta roolia 
etsittäessä on tärkeää huomioida eläk-
keellä olevien elämänrytmi, mahdolli-
set rajoitteet ja tarpeet. Parhaimmillaan 
aktiiviseniori voi olla esimerkiksi vahva 
kansainvälinen vaikuttaja, joka osallis-
tuu ei-valtiollisiin yhteistyöverkostoi-
hin hyödyntäen kokemustaan ja aiem-
pia henkilökohtaisia suhteitaan. Eräs 
Suomen vesifoorumin haasteista on 
kanavoida näiden verkostojen hyödyt 
kotimaan elinkeinoelämään täysimää-
räisesti ja tässä aktiivisenioreiden hyö-
dyntäminen voisi olla kustannusteho-
kas ratkaisu.

Senioritoiminta on vielä varsin va-
paasti organisoitunutta. Eräs mahdol-
lisuus seniorien resurssipankin sijoitta-
miseksi on Suomen vesiyhdistys, jos-
sa jo nyt toimii pieni joukko aktiivisia 
eläkeläisiä. Senioritoiminnassa on tär-
keää miettiä toimiva yhteistyömalli työ-
elämässä olevien ja eläkeläisten välille. 
Työelämän hektisyys on vaikeasti yh-
distettävissä eläkkeellä olevien ”kiirei-
siin”. Keskeinen kysymys on myös se, 
millainen olisi ikääntyneiden kannalta 
työympäristö, jossa he mielellään työs-
kentelisivät (VNS 2004).

Lopuksi
Maa- ja vesitekniikan tuen ja Vesiyh-
distyksen ”100”-vuotisjuhlassa vesiala 
on edelleenkin ajankohtainen ja nos-
teessa. Suomessa osoituksena siitä ovat 
mm. keväällä 2009 perustettu yksityi-
sen ja julkisen sektorin yhteistyötä tu-
keva Finnish Water Forum (FWF) se-
kä Tekesin Vesi –ohjelma (2008-2012). 
Euroopassa on viime vuosina synty-
nyt monia aloitteita vesisektorin yh-
teistyön lisäämiseksi: European Water 
Partnership (EWP), Water Supply 
and Sanitation Technology Platform 
(WSSTP) ja Eureka vesiklusteri 
(ACQUEAU). Laajalti on alettu tiedos-
taa veden keskeinen rooli ilmastonmuu-
toksen vaikutusten kanavana ja lähdetty 
ratkaisemaan yhteisiä ongelmia.

Kaiken hyvän kehityksen jälkeen ei 
ole syytä tuudittautua itsetyytyväisyy-
teen. Tärkein tulevaisuuden resurssim-
me on osaavat vesiammattilaiset. Vaikka 
edellä on käsitelty vesisektoria pääasias-
sa yliopistonäkökulmasta, on itsestään 
selvää, että osaajia tarvitaan kaikilla ta-
soilla. Tämän osaamisen varmistamisek-
si olisi korkea aika käynnistää Suomen 
vesiohjelmaan kirjattu perusteellinen ja 
puolueeton selvitys sektorin koulutusti-
lanteesta sekä osaamistarpeista. Tämän 
jälkeen tulisi myös löytyä rohkeutta te-
hostaviin toimenpiteisiin, joissa kar-
sitaan päällekkäisyyksiä, resursoidaan 
koulutus tarpeita vastaavaksi ja tehdään 
tiivistä yhteistyötä oppilaitosten välillä.
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Aihepiiriltään tutkijakoulu on 
Suomessa uusi ja se vastaa 
Suomen Akatemian vesitut-

kimuksen arvioinnissa esiin tulleisiin 
tarpeisiin. Koulu tarjoaa merkittävän 
keinon tuottaa asiantuntijoita käytän-
nön tehtäviin. Se myös lisää kansallis-
ta ja kansainvälistä tutkijaliikkuvuut-
ta: jokainen opiskelija tekee osan työs-
tään toisessa osallistuvassa organisaa-
tiossa tai ulkomaisessa yliopistossa tai 
tutkimuslaitoksessa.

Tutkijakoulu tuottaa monitieteisiä 
ja kansainvälisiä osaajia vesivarojen ja 
valuma-alueiden kestävään käyttöön ja 
hallintaan. Tutkijakoulu painottuu kol-
meen teemaan: 1) vesistöjen ja vesiva-
rojen hallinnan ja päätöksenteon mo-
nitieteinen perusta, 2) valuma-alueen 
prosessit ja integroitu mallinnus ja 3) 
perusteet, menetelmät ja työkalut valu-
ma-alueiden maankäyttöön, hallintaan 
ja suojeluun.

Vesivarojen käytön hallinta on nou-
semassa yhä keskeisemmäksi globaali-
talouden tavoitteeksi elämisen laadun 
takaamiseksi. Vesiala on yksi maailman 
voimakkaimmin kasvavia liiketoimin-
ta-alueita. Yhteistyöosapuolilla on kou-
lun aihealueella lähes 2 000 työnteki-
jää, mikä tarjoaa tutkijakoulutettaval-
le hyvän verkostoitumismahdollisuu-
den ja sillan monipuolisiin työtehtäviin 
julkishallinnossa, tutkimuslaitoksissa ja 
yrityksissä.

Tutkijakouluyhteistyössä ovat mu-
kana alan merkittävimmät yliopistot ja 
tutkimuslaitokset kansainvälisine verkos-
toineen. Tutkijakoulua koordinoi Oulun 
yliopisto. Muita yhteistyöyliopistoja 
ovat Helsingin, Joensuun, Jyväskylän 
ja Turun yliopistot, Tampereen teknil-
linen yliopisto sekä Teknillinen kor-
keakoulu. Sektoritutkimuslaitoksista 

riiTTa kamula
TkT, opetuskoordinaattori
Oulun yliopisto, Thule-instituutti

Björn klöVE
professori
Oulun yliopisto, vesi- ja 
ympäristötekniikan laboratorio
E-mail: bjorn.klove@oulu.fi

Erkki alasaarEla
Dos, tutkimusprofessori
Oulun yliopisto, Thule-instituutti

Vesialalle uusi 
tutkijakoulu - ValuE

Suomen Akatemia on myöntänyt Oulun yliopiston koordinoimalle 
valtakunnalliselle Valuma-alueen ja vesistöjen tutkijakoululle 
�2 tutkijakoulutuspaikkaa neljäksi vuodeksi. Lisäksi rahoitetaan 
koordinaattori kahdeksi vuodeksi ja muun muassa koulutuksen 
järjestämistä. Tutkijakoulutuskurssit ja koulun yhteydessä 
toteutettavat monitieteiset tutkimusprojektit tarjoavat paikkoja 
myös muille tohtoriopiskelijoille. Väitöskirjatyötä tekevien 
määrän arvioidaan nousevan tutkijakoulun vaikutuspiirissä 
kokonaisuudessaan �0-�0:een.
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Vesistöjen ja vesivarojen 
hallinnan ja päätöksenteon 
monitieteinen perusta
• Monitavoitteinen päätösanalyysi
• Vuorovaikutteinen suunnittelu 
• Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
• Strategisen tason arviointi (SOVA) 
• Päätöksenteon tukimenetelmät

Valuma-alueen prosessit 
ja integroitu mallinnus
• hajakuormituksen torjuminen ja 

Itämeren rehevöitymisen estäminen
• maankäytön vaikutukset valuma-

alueen prosesseihin, valuntaan, 
huuhtoumiin ja ekologiaan 

• kokeellisen perustutkimuksen, 
seurantatulosten ja mallinnuksen 
yhdistäminen

Menetelmät ja tekniikat 
valuma-alueiden hallintaan,
maankäyttöön, ja suojeluun
• kustannustehokkaat ja täsmälliset 

tekniikat vesihuollossa ja 
maankäytössä, 

• uudet vesiensuojelumenetelmät
• menetelmät hyötyjen ja haittojen 

arviointiin, seurantaan ja 
vähentämiseen

• eri toimijoiden integrointi valuma-
aluesuunnitteluun

Ilmatieteen
laitos

RKTL TKK

SYKE

TTY
HY

TY

MTT

METLA

JoY

OY

GTK JY

Vesivarojen kokonaisvaltainen 
ja tasapainoinen hallinta 

Maankäytön muutosten, ilmasto-
muutoksen ja ekologisen vuoro-
vaikutuksen yhdistäminen 
valuma-alueen mittakaavassa

Veden eri käyttömuotojen, 
luonnon monimuotoisuuden, 
vesivarojen säilyvyyden sekä
elinkeinojen, talouden ja 
terveyden turvaaminen

• IWRM, VPD
•kansallinen vesiohjelma
•vesivarojen hallinnan 
tutkimusohjelma

•yliopistojen ja tutkimus-
laitosten strategiset paino-
alat ja tutkimusohjelmat

• maankäyttö
• ilmastomuutos
• tekniikka, ekologia, 
sosiologia, talous ja 
ympäristöterveys

• Kehitysyhteistyö (capacity
building)

VALUE - teemat

VALUE - Valuma-alueen ja vesistöjen tutkijakoulu

VALUE -tutkijakoulun teemat ja sisältö.

ovat mukana Geologian tutkimuskes-
kus, Maa- ja elintarviketalouden tut-
kimuskeskus, Merentutkimuslaitos, 
Metsäntutkimuslaitos, Ilmatieteen laitos, 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja 
Suomen ympäristökeskus. Yhteistyöhön 
osallistuu tiiviisti myös Åbo Akademi.

Koulun johtaja on professo-
ri Björn Klöve Oulun yliopiston pro-
sessi- ja ympäristötekniikan osastosta. 
Monitieteisen lähestymistavan perus-
tana on tiedekuntien rajat ylittävä yh-
teistyö. Tutkijakoulu sijoittuu Oulun 
yliopiston Pohjoisuus- ja ympäristö -
painoalalle, jota koordinoi Thule-insti-
tuutti. Yksi Oulun yliopiston valtakun-
nallinen tehtävä on sektoritutkimuslai-
tosyhteistyö, joka on tutkijakoulussa 
esillä merkittävällä tavalla (NorNet-ver-
kosto). Tutkijakoulu liittyy myös kan-
salliseen vesiohjelmaan ja vesiosaamisen 
keskukseen (CEWIC), joka aloitti toi-
mintansa viime vuonna ja jonka tieteel-
lisen toiminnan johtaminen on Oulun 
yliopiston tehtävänä. 
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”Älköön vesi turhaan juoksu-
aan kulkeko”, määrättiin 
Ruotsi-Suomen lainsää-

dännössä vuonna 1649, vaikka vedes-
tä ei Ruotsissa eikä Suomessa ollutkaan 
suurta puutetta. Niukempien vesivaro-
jen alueilla on jo ammoin jouduttu tur-
vautumaan vaativiin vesirakenteisiin. 
Esimerkiksi muinaiseen Petraan joh-
dettiin vettä useiden kilometrien matka 
solan seinämiin koverrettua kourua pit-
kin ja mahtavia akvedukteja on raken-
nettu monia vanhoja kaupunkeja var-
ten (Kuva 1).

Suomessa ’veden turha juoksu’ ei enää 
1960-luvulle tultaessa ollut pelkkää tur-
huutta, vaan myös ihmisen järkevän ve-
sien käytön edellytys. Alkoi siirtyminen 
kohti kokonaisvaltaista näkemystä ve-
sistä ja vesistöistä. Kokonaisvaltaisuus 
edellytti myös vesialan asiantuntijoilta 
entistä tiiviimpää yhteistyötä. Julkisella 
sektorilla vesiasiat olivat melko hajal-
laan; vesihallituksen perustamista tosin 
valmisteltiin, mutta sekin polku näytti 
vielä melko kiviseltä. Julkisen ja yksityi-
sen sektorin yhteistyö oli vähäistä.

Vapaalle järjestötoiminnalle oli siis 
vesiasioissa selkeä tilaus, kuten yleen-
säkin erilaisten kansalaisaktiviteettien 
syntyessä. Melko pienen joukon – lä-
hinnä vedenlaadun asiantuntijoiden – 
piirissä syntyi 1960-luvun puolivälissä 
Vesien Suojelu ja Tutkimus ry. Laajan 
tukijoukon puuttuessa toiminta jäi kui-
tenkin vähäiseksi. Vuoden 1969 alus-
sa tälle yhdistykselle hyväksyttiin uudet 
säännöt, joilla toimiala laajennettiin ko-
ko vesialan kattavaksi. Uudeksi nimeksi 
tuli samalla Vesiyhdistys r.y.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli perus-
tamisvaiheessa vajaat kaksisataa, vuon-

na 1980 se oli jo 350 ja tällä hetkellä 
460. Yhdistys on selvästi koettu hyö-
dylliseksi. Yhdistyksen asioita hoitavat 
johtokunta ja jaostot. Erityisaloja kä-
sitteleville jaostoille syntyi tarve jäsen-
määrän kasvaessa 1980-luvulla. Niitä 
on tällä hetkellä kahdeksan: pohjavesi-, 
jätevesi-, kalatalous-, vedenlaatu-, vesis-
tö-, vesihuolto-, historia- ja kansainväli-
sen yhteistyön jaosto. Jaostot seuraavat 
oman alansa kehitystä Suomessa ja ul-
komailla, tehostavat tiedonvälitystä ja 
yhteistoimintaa, tekevät aloitteita ja jär-
jestävät oman erikoisalansa tilaisuuksia 
ja tutustumiskäyntejä. 

Yhdistyksellä on tarpeen mukaan 
myös muita toimihenkilöitä, kuten 

PErTTi sEuna
professori, EWA:n varapresidentti
E-mail: pertti.seuna@saunalahti.fi

suomen Vesiyhdistyksen 
vaiheita

”Vesi on elintärkeä elementti, johon on syytä suhtautua 
kunnioittavasti. Luonnonlakeja emme voi muuttaa, mutta 
voimme lisätä ymmärrystämme toimia niin, että veden 
kierto ja ihminen ovat mahdollisimman hyvässä sovussa”.

Esko kuusisTo
fil.tri, hydrologi
Suomen ympäristökeskus
E-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi

Kuva 1. Segovian mahtava akvedukti 
oli parin tuhannen vuoden iästään 
huolimatta käytössä vielä muutamia 
kymmeniä vuosia sitten.
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sihteeri ja taloudenhoitaja. Yhdistyksellä 
on tähän mennessä ollut 12 puheen-
johtajaa ja yli 80 johtokunnan jäsen-
tä tai varajäsentä. Lisäksi jaostoissa on 
toiminut eri alojen eksperttejä usei-
ta kymmeniä. Jäsenkunta edustaa ko-
ko vesialaa laajasti; tuskin löytyy veteen 
liittyvää erityisalaa, joka ei olisi edus-
tettuna jäsenkunnassa. Vuonna 2004 
Vesiyhdistys muutti nimensä Suomen 
Vesiyhdistys r.y.:ksi varsin laaja-alaisek-
si kehittyneen toimintansa edellyttämä-
nä. Yhdistyksen tärkeimmät toiminta-
muodot ovat ammatillisten tilaisuuksi-
en järjestäminen, julkaisutoiminta, lau-
sunnot, kansainvälisten yhteyksien hoi-
taminen sekä opintomatkat. 

Koulutus- ja 
keskustelutilaisuudet
Vesiyhdistyksen näkyvin ja perinteisin 
toimintamuoto on ollut Vesipäivän jär-
jestäminen – vuodesta 1970 lähtien tämä 
tilaisuus on pidetty joka vuosi. Lisäksi 
on järjestetty 16 kertaa Maakunnallinen 
vesipäivä. Muita koulutus- ja keskuste-
lutilaisuuksia Vesiyhdistys on järjestä-
nyt yli kuusikymmentä. Vesipäivien ai-
heena on ollut yleensä joku ajankohtai-
nen teema. Unescon herättyä vuonna 
1992 perustamaan Maailman vesipäi-
vä – siis yli 20 vuotta Vesiyhdistyksen 
vesipäiväperinteen aloittamisen jälkeen 
– on kotimainen aihe mahdollisuuksien 
mukaan kytketty maailman vesipäivän 
teemaan. Maailman vesipäivän ajan-
kohdaksi tuli 22. maaliskuuta; se otet-
tiin myös Vesiyhdistyksen tilaisuuden 
ajankohdaksi, aiemmin vesipäivät oli-
vat olleet useimmiten syksyllä. Vesien 
laatu, kuormitus tai vesiensuojelu on 
ollut Vesipäivien teema-alueena kuusi 
kertaa, vesihuolto tai pohjavedet kum-
pikin viisi kertaa. Neljästi on paneudut-
tu vesilainsäädäntöön, kolmesti järvien 
kunnostukseen, kolmesti tekojärviin ja 
säännöstelyyn liittyviin kysymyksiin. 
Vesipäivien aineisto - osittain julkaisui-
na, osittain verkossa - muodostaa mer-
kittävän lähteen myös Suomen vesisek-
torin lähihistorian tutkijoille. 

Osallistujien lukumäärä on tyypilli-
sesti ollut viidenkymmenen ja sadan vä-
lillä, esitelmiä on yhdessä tilaisuudessa 
ollut kymmenkunta. Kieli on yleensä ol-

lut suomi, mutta myös englantia on käy-
tetty. Virolaisia puhujia on ollut muu-
taman kerran, joskus myös joku kau-
kaisempi asiantuntija. Vesipäivä on vii-
me vuosina pidetty säännönmukaises-
ti juhlavalla Säätytalolla, mutta ennen 
1990-luvun puoliväliä yleensä muualla 
Helsingissä. Alueellisiin ongelmiin pa-
neutuneita maakunnallisia vesipäiviä on 
järjestetty viitisentoista. Vesipäivät ovat 
saaneet merkittävää taloudellista tukea 
Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä.

Julkaisutoiminta
Vesiyhdistyksen julkaisutoiminta on ol-
lut varsin kunnianhimoista alusta alka-
en. Lippulaivana voidaan pitää tieteel-
listä Aqua Fennica-julkaisusarjaa, joka 
englanninkielisenä tähtäsi heti kansain-
välisyyteen. Sarja oli alusta alkaen laa-
ja-alainen, mutta alkuvuosina puhtaasti 
kotimainen. 

Ensimmäisen numeron toimitti-
vat Pentti Kaitera ja Reino Ryhänen. 
Avustavina toimittajina olivat lisäksi 
Seppo Anttila, Marja-Liisa Poikolainen 
ja Saara-Maria Löfberg, viimeksi mai-
nittu myöhemmin valtakunnan politii-
kassa sukunimellä Paakkinen. Jo seu-

raavana vuonna päätoimittajaksi tu-
li Harri Seppänen, joka hoiti tehtävää 
vuoteen 1977 saakka toimituskunnan 
Sakari Kerminen, Ensio Malmi, Seppo 
Niemelä ja Runo Savisaari säilyessä pie-
nin muutoksin ennallaan. Vuodesta 
1978 alkaen päätoimittajana toimi 
Pertti Seuna 17 vuoden ajan. Pari vuot-
ta oltiin ilman toimituskuntaa, mutta 
vuodesta 1980 alkaen lehdellä oli suo-
malainen julkaisutoimikunta. Sen pu-
heenjohtajana oli Seppo Mustonen vuo-
teen 1992 saakka, sen jälkeen Hannu 
Lehtonen vuodet 1993–1995. Vuoden 
1995 Aqua Fennican, sarjan viimeisen 
numeron, toimitti Olli Malve.

Sarjaa julkaistiin 1980-luvulle saak-
ka kerran vuodessa hyvin pienellä bud-
jetilla, lähes talkoovoimin. Vuodesta 
1984 alkaen julkaisu saatiin Suomen 
Akatemian rahoitustuen piiriin, mikä 
budjetin kymmenkertaistumisen myö-
tä mahdollisti merkittävän laajentumi-
sen ja kahden vuosittaisen numeron te-
on. Suomen limnologinen yhdistys liit-
tyi toiseksi julkaisijaksi. Tieteellisten 
seurojen valtuuskunnan silloisella pu-
heenjohtajalla Per-Edvin Perssonilla oli 
suuri ansio rahoitusjärjestelyissä. Aqua 

Kuva 2. Professori Pertti Seuna luovutti EnDic2004 -ympäristösanakirjan 
tekijäkappaleen EWA:n presidentti Peter Cookille marraskuussa 2008 järjestön 
Brysselin toimiston avajaisissa.
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Fennicaa kansainvälistettiin vuonna 
1988 perustamalla julkaisulle Advisory 
Board –tasokkaiden tiedemiesten jouk-
ko seitsemästä maasta. Samalla julkaisu 
avattiin ulkomaisille kirjoittajille. 

Muutaman vuoden kuluttua 
Akatemian rahoituksessa alkoi kuiten-
kin ilmetä ongelmia. Eräät Akatemian 
professorit esittivät 1990-luvun puoli-
väliä lähestyttäessä, että Suomessa ei tar-
vita omia julkaisusarjoja, koska maail-
malla oli niin runsaasti korkeatasoisia 
sarjoja. Vaikka ajatus ulkomaisten huip-
pusarjojen julkaisupolitiikan huomioon 
ottaen tuntui kapealta ja lyhytnäköisel-
täkin, Aqua Fennicassa jouduttiin täs-
sä vaiheessa vakavasti pohtimaan tule-
vaisuutta. Ratkaisuksi löytyi uusi yhtei-
nen Suomessa julkaistava kansainväli-
nen julkaisusarja Boreal Environment 
Research. Siihen tulivat alkuvaiheessa 
mukaan Vesiyhdistys, Limnologinen 

yhdistys, Ilmansuojeluyhdistys sekä 
Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen 
laitos, Merentutkimuslaitos ja Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslaitos. 
Myöhemmin mukaan liittyivät vielä 
Helsingin yliopiston ympäristötutki-
musyksikkö ja Aerosoliseura. 

BER:in mukanaan tuomien muutok-
sien myötä aiempia pitkäaikaisia julkai-
susarjoja lakkautettiin – niiden joukossa 
Aqua Fennica. Muutosten mukana uu-
den julkaisusarjan aihepiiri muodostui 
hyvin laajaksi, mutta samalla vesiasioi-
den näkyvyys väheni. Organisatorisesti 
uusi julkaisusarja BER poikkesi Aqua 
Fennicasta ja useista muista edeltäjistään 
oleellisesti. Sarjalle tuli erillinen, palkat-
tu tekninen toimitus ja useita palkalli-
sia tieteellisiä toimittajia. Vuosittain jul-
kaistiin neljä numeroa ja budjetti mo-
ninkertaistui. Samalla Aqua Fennican 
aikainen talkootoiminta oli lopullisesti 

jäänyt historiaan. 
Vesiyhdistyksen julkaisuista luku-

määräisesti selvän enemmistön muodos-
tavat vesipäivien ja maakunnallisten ve-
sipäivien julkaisut. Näiden tilaisuuksien 
monipuolinen anti on tätä kautta saa-
tu laajemman lukijakunnan käyttöön. 
Yhdistyksen laajin yksittäinen julkaisu 
on 520-sivuinen ”Sovellettu hydrolo-
gia” vuodelta 1986, jonka tekoon käy-
tiin maamme oloihin soveltuvan hyd-
rologian oppi- ja käsikirjan saamiseksi. 
Toimittajaksi ryhtyi Seppo Mustonen 
ja urakan rahoituksesta vastasi pääosin 
Sven Hallinin tutkimussäätiö, joka sa-
malla juhlisti kirjan julkaisemisella 40-
vuotispäiväänsä. Rahoitusvastuuta taisi 
olla jonkin aikaa kirjan toimituskunnal-
lakin – hyvän myynnin ansiosta nämä 
vastuut kuitenkin raukesivat pian. 

Ensimmäinen yhdistyksen jul-
kaisema käsikirja oli vuonna 1984 

Vähemmän
  materiaalia

Pitkäikäiset
tuotteet Kierrätettävät materiaalit

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400  HELSINKI
Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 604
E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com

www.sgps.fi
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ilmestynyt ”Pohjavesitutkimukset” ja 
vuonna 2005 julkaistiin uusi, ajanmu-
kainen ”Pohjavesitutkimusopas”, toi-
mittajanaan Timo Kinnunen. Mallien 
käyttöä käsitellään uudessa oppaassa 
laajasti, samalla muistutetaan kuitenkin 
todellisten mittausten tarpeellisuudes-
ta. Rahoitustukea saatiin maa- ja met-
sätalousministeriöltä, ympäristöminis-
teriöltä, Maj ja Tor Nesslingin säätiöl-
tä sekä etenkin Maa- ja vesitekniikan 
tuki ry:ltä. 

Suomen vesientutkimuksen kehittä-
misohjelman yhdistys julkaisi vuonna 
1987. Kahden vuoden ajan pohtivat yh-
distyksen jäsenistä koostuneet pienryh-
mät tutkimuksen ongelmia. Syntynyt 
ohjelma osoittautui hyödylliseksi tutki-
muksen suunnittelijoille ja rahoittajil-
le, ja monet ohjelman esityksistä toteu-
tuivat. Ohjelmaa tehtiin alun perin yh-
dessä Suomen limnologisen yhdistyksen 
kanssa, mutta loppuvaiheessa tämä yh-
distys irrottautui ohjelmasta.

Arvokas sisäinen informaatioväli-
ne on jäsentiedote, joka ilmestyy muu-
taman kerran vuodessa. Se sisältää ve-
sialan tärkeitä uutisia, tietoja tulevis-
ta konferensseista jne. Jakelu tapahtuu 
pääosin sähköisesti.

Kun Vesiyhdistys täytti 25 vuotta, 
tehtiin juhlajulkaisu ”Puhtaasti vedes-
tä”. Se ilmestyi myös pitkäaikaisen yh-
teistyökumppanin, Vesitalous-lehden 
erillisnumerona. Julkaisuun sisältyi ly-
hyt yhdistyksen historiikki sekä kuusi-
toista asiantuntija-artikkelia.

Kansainvälinen toiminta
Vesiyhdistystä perustettaessa todettiin, 
että Suomesta oli puuttunut sellainen 
järjestö, joka luontevasti olisi voinut 
hoitaa yhteyksiä keskeisiin kansainväli-
siin vesialan järjestöihin. Tämän aukon 
paikkaaminen oli uuden yhdistyksen 
eräänä tehtävänä. Tältä osin Vesiyhdistys 
onkin toiminut varsin aktiivisesti.

Tällä hetkellä Suomen Vesiyhdistys 
ry on seuraavien kansainvälisten järjes-
töjen jäsen:
• European Water Association (EWA) 
• International Water Association 

(IWA)
• Water Environment Federation 

(WEF) 

Kansainvälisen yhteistyön puitteis-
sa Vesiyhdistys on osallistunut useiden 
konferenssien järjestämiseen Suomessa. 
Näistä on erityisesti mainittava met-
säteollisuuden jätevesikonferenssit 
Tampereella vuosina 1984, 1987, 1990, 
1993 ja 1999. Tätä konferenssisarjaa 
voidaan pitää erityisalansa tärkeimpi-
nä tapahtumina. Kuopiossa järjestettiin 
vuonna 1987 International Symposium 
on Groundwater Microbiology ja 
Rovaniemellä vuonna 1989 The Fifth 
River Basin Management Conference. 

Suomen Vesiyhdistys edustaa toi-
minnassaan yleishallinnosta riippuma-
tonta niin sanottua non-governmental 
–toimintaa, kuten sen kansainväliset 
yhteyskumppanitkin. Tämä on oleelli-
sen tärkeää, jotta puhtaasti tutkimuk-
siin ja asiantuntemukseen perustu-
vat näkemykset tulevat esille tehtäessä 
yhä tärkeämmiksi käyviä kansainvälisiä 
vesiratkaisuja.

Pro Aqua -ja 
kirjallisuuspalkinnot
Kun Vesiyhdistys lähestyi 20 vuoden 
ikää, päätettiin perustaa Pro Aqua -
palkinto, joka annetaan vesialalla mer-
kittävästi vaikuttaneelle henkilölle. 
Ensimmäinen palkinnonsaaja oli Matti 
Wäre yhdistyksen täyttäessä 20 vuot-
ta. Vuonna 1994 Pro Aqua -palkinnon 
sai Matti Viitasaari, viisi vuotta myö-
hemmin Heino Leskelä ja vuonna 2004 
Seppo Mustonen. Palkinto on siis jaettu 
joka viides vuosi.

Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinto 
myönnetään vuosittain henkilölle, jon-
ka tieteellinen, kirjallinen tuotanto ve-
sisektorilla on ollut merkittävä tai joka 
on ansiokkaasti kansantajuistanut vesia-
laa. Palkinto perustettiin vuonna 1989 
ja se on siitä lähtien jaettu joka vuosi. 
Useimpina vuosina tieteellinen tuotan-
to on ollut palkintoperusteena keskei-
sessä asemassa, mutta monet sillä puo-
lella ansioituneet ovat myös olleet ahke-
ria tiedon kansantajuistajia. 

Yhden kerran on palkinto annet-
tu sanomalehden toimittajalle (Heli 
Saavalainen, Helsingin Sanomat), toi-
sesta palkitusta (Erik Wahlström) tu-
li myöhemmin Hufvudstadsbladetin 
päätoimittaja. Ainoa toistaiseksi ulko-

mainen palkinnonsaaja, virolainen pro-
fessori Aleksander Maastik, ansioitui 
myös toimitustyössä; keskeinen palkin-
toperuste oli hänen päätoimittamansa 
1100-sivuinen, yhdeksänkielinen ym-
päristösanakirja EnDic2004.  

Juniorivesikilpailut
”Vesi on elintärkeä elementti, johon 
on syytä suhtautua kunnioittavas-
ti. Luonnonlakeja emme voi muuttaa, 
mutta voimme lisätä ymmärrystämme 
toimia niin, että veden kierto ja ihmi-
nen ovat mahdollisimman hyvässä so-
vussa. Tämä tarkoittaa erityisesti panos-
tamista vesi- ja ympäristöalan opetuk-
seen ja tutkimukseen ja sitä kautta tie-
tämyksen lisäämiseen. Koulut ovat tässä 
suhteessa tärkeässä asemassa.”

Näin totesi eduskunnan puhemies 
Riitta Uosukainen puhuessaan vuoden 
2000 Vesipäivillä. Uosukainen oli jaka-
massa Vesiyhdistyksen kolmatta junio-
rivesipalkintoa, joka oli perustettu kan-
nustamaan koulunuorisoa vesiasioiden 
pariin. Palkinto on sen jälkeen jaettu 
joka vuosi. 

Juniorivesipalkinnon myöntämisen 
kriteereiksi on säännöissä asetettu luo-
vuus, tieteellinen lähestymistapa, sub-
stanssiasiantuntemus, käytännön taidot 
sekä esitystapa. Yleensä palkitut ovat 
opettajan johdolla suorittaneet mitta-
uksia koulunsa lähivesistöissä tai tehneet 
muita veteen liittyviä kokeellisia, käy-
tännöllisiä tai teoreettisia töitä. Näiden 
pohjalta on laadittu raportit, joista par-
haat olisivat soveltuneet jopa alan tie-
teellisissä sarjoissa julkaistaviksi. 

Palkinto on Suomen kilpailussa 
2 500 euroa. Puolet summasta saa voit-
taneen ehdotuksen laatija, toinen puoli 
luovutetaan voittajan edustamalle kou-
lulle tulevaisuuden vesiprojekteja var-
ten. Lisäksi voittajalle tarjoutuu mah-
dollisuus osallistua Tukholman vesifoo-
rumin yhteydessä järjestettävään kan-
sainväliseen juniorivesikilpailuun, jon-
ka suojelijana toimii kruununprinsessa 
Victoria.

Kansainvälisessä kilpailussa voitto 
meni varsinkin alkuvuosina useimmiten 
maihin, joissa taloudellinen panostus 
oli ollut hyvin suuri. Tähän kiinnitettiin 
huomiota kansallisille järjestäjille pide-
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tyissä seminaareissa, mikä johti siihen, 
että käytettävissä olevat taloudelliset re-
surssit alettiin ottaa huomioon voittajia 
valittaessa. Osallistuvien maiden mää-
rä on vähitellen noussut; esimerkiksi 
vuonna 2008 se oli 31. Suomalaiset ei-
vät ole vielä voittaneet 5 000 dollarin 
pääpalkintoa, vaikka tämä eräänä vuon-
na olikin lähellä. Mieleenpainuvia ko-
kemuksia maamme edustajat ovat joka 
tapauksessa saaneet, ja ehkä samalla ki-
pinän vesiasioihin.

Opintomatkat
Kesäiset opintoretket suuntautuivat pit-
kän aikaa yksinomaan kotimaisiin koh-
teisiin. Käytiin tutustumassa vesihuol-
toon, vesiensuojeluun, kalanviljelyyn, 
tutkimusasemiin tai koekenttiin, teolli-
suuslaitoksiin, kanaviin, kansallispuis-
toihin. Maantieteellinen painopiste oli 
Etelä-Suomessa – etäisin kohde vuoteen 
1994 mennessä oli Savonlinnan seutu.

Vuonna 1995 otettiin kesäretkien 
suunnaksi ulkomaat; ensimmäinen ke-
säretki passien kera tehtiin Tallinnaan ja 
Pärnuun. Seuraavana vuonna pistäydyt-
tiin vielä Tampereella, mutta sen jälkeen 
oltiin kymmenen kertaa peräkkäin vie-
railla mailla: neljästi Baltiassa, kaksi ker-
taa Venäjällä, kerran Unkarissa, Tsekissä, 
Puolassa, Itävallassa, Slovakiassa ja 
Kiinassa. Vuoden 2009 kohteina ovat 
Kroatia ja Slovenia. 

Tutustumiskohteissa on paitsi luotu 
uusia ammatillisia suhteita, myös voitu 
hyödyntää aiempia kansainvälisiä yh-
teyksiä. Niinpä esimerkiksi Unkarissa 
isäntinä ja oppaina olivat sekä Unkarin 
vesientutkimuslaitoksen Vitukin johtaja 
Peter Bakonyi että Meteorologisen lai-
toksen johtaja Ivan Mersich. Prahassa 
taas WMO:n hydrologisen ryhmän pu-
heenjohtaja Jan Kubat antoi perusteel-
lisen kuvan koko Keski-Eurooppaa vai-
vanneesta suurtulvasta 2004 ja erityi-
sesti sen vaikutuksista Prahassa. Selvisi 
muun muassa, että Vltava- joen ranta-
penkereelle oli tulvia ennakoiden raken-
nettu nopeasti ylösnostettava seinämä, 
jota oli vieläpä testattu vain muutamia 
viikkoja ennen tulvaa. Niinpä vanhan 
kaupungin puoli oli suurimmaksi osak-
si säästynyt tulvavesien tuhoilta, kun 
taas vastakkaisella rannalla vedet oli-

vat nousseet useita metrejä rakennus-
ten alimpiin kerroksiin. 

Matkojen aikana on vierailtu yli-
opistoissa ja tutkimuslaitoksissa, tutus-
tuttu kaupunkien vedenhankintaan ja 
jätevesien käsittelyyn, käyty padoilla ja 
voimalaitoksilla sekä kansallispuistoissa 
ja muissa luontokohteissa. Kotimaisten 
kesäretkien kesto oli yleensä kaksi päi-
vää, ulkomailla on oltu 3…4 päivää. 
Ylivoimaisesti pisin sekä matkallisesti 
että ajallisesti on ollut Kiinan vierai-
lu. Sen kohteina olivat muun muassa 
Kolmen kanjonin pato Jangtsessa sekä 
Keltainenjoki.

Osallistujia kesäretkillä on tyypillisesti 
ollut 30…50, mutta eräillä Baltian mat-
koilla liikuttiin kahdella täydellä bussilla. 
Kaikki halukkaat eivät aina ole valitetta-
vasti mahtuneet mukaan majoitustilojen 
tai kuljetusjärjestelyjen rajoitusten vuok-
si. Kesäretkien ohella on tehty suppeam-
pia ekskursioita, usein jaostojen järjes-
täminä, lähinnä Etelä-Suomessa. Näillä 
käynneillä on yleensä ollut yksi pääkoh-
de, useimmiten jokin yritys tai kiinnos-
tava vesisektorin hanke. 

Suomen vesiyhdistyksen  
puheenjohtajat

Pentti Kaitera 1969-1971

Runo Savisaari 1972-1973

Paavo Seppänen 1974-1975

Marja-Liisa Poikolainen 1976

Jussi Hooli 1977-1978

Heino Leskelä 1979-1984

Seppo Mustonen 1985-1990

Jyrki Wartiovaara 1991-1992

Hannele Nyroos 1993-1994

Pertti Seuna 1995-2004

Heikki Kiuru 2005-2007

Tapio Kovanen 2008 alkaen

Kuva 3. Vesiyhdistyksen vuoden 2007 juniorivesipalkinnon voitti 
Kuopion lyseo. Tiimin edustaja Heidi Heinonen juhlallisessa seremoniassa 
Tukholman vesifoorumissa. Kruununprinsessa Victoria on kansainvälisen 
juniorivesikilpailun suojelija.
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Maanviljelysinsinöörit olivat 
kuuden opiskeluvuoden ja 
neljän käytännön harjoitte-

luvuoden koulimia moniosaajia; he suo-
rittivat teknisten opintojen lisäksi mer-
kittävän osan opinnoistaan Helsingin 
yliopistossa muun muassa maanvilje-
lyskemiassa ja –fysiikassa, maanvilje-
lysopissa ja maanviljelystaloudessa sekä 
kansantaloudessa.

Maanviljelysinsinöörit olivat 
alun alkaen valtion virkamiehiä. 
Ammattikunnan tehtäväksi tuli toisen 
maailmansodan vaiettua asuttaa maam-
me neljäsataatuhatta siirtolaista. Sen 
ohessa maanviljelysinsinöörit avasivat 
lähes kyntämätöntä sarkaa: he käynnis-
tivät tutkimusta, laajensivat kansainvä-
lisiä suhteita, kehittivät hallinnonalansa 
tehtäviä ja kantoivat huolta ammatti-
kuntansa jäsenten kouluttautumisesta. 
He huolehtivat usein myös kollegoiden 
taloudesta ja hyvinvoinnista.

Monipuolinen koulutus ja kokemus 
sekä taloudellinen tavoitteellisuus mah-
dollistivat monille osallistumisen liike-
elämään. Maanviljelysinsinöörit olivat 
ennen pitkää perustamassa muun mu-
assa yksityisiä maa- ja vesirakennus-
toimintaan erikoistuneita insinööri- ja 
suunnittelutoimistoja.

Maa- ja vesiteknillinen 
tutkimussäätiö
Maanviljelysinsinööri Sven Hallin oli kes-
keinen henkilö Ruotsin ja Suomen maa-
talouden vesirakennuksen alalla toimivi-
en insinöörien yhteistoiminnassa ja oli 

käynyt myös esitelmöimässä Suomessa. 
Sven Hallin oli ennen sotia tehnyt si-
joituksia suomalaisiin yrityksiin, ku-
ten Kymi Oy:öön, Suomen Höyrylaiva 
Oy:öön ja Nokia Oy:öön. Sijoitusten 
hoitaminen ja niiden arvon kehitys so-
danjälkeisessä Suomessa oli ilmeisen epä-
varmaa. Sven Hallin päätti luopua niistä 
ja luovuttaa osakkeet vuoden 1946 hel-
mikuussa Pentti Kaiteralle, joka oli tul-
lut nimitetyksi Teknillisen korkeakoulun 
maatalouden vesirakennuksen professo-
rin virkaan vuonna 1942.

Omaisuutta hallinnoimaan perus-
tettiin säätiö, joka merkittiin säätiö-
rekisteriin 13.4.1946. Sääntöjen mu-
kaan tutkimussäätiön tarkoituksena oli 
yleishyödyllisen maa- ja vesiteknillisen 
tutkimus- ja opetustoiminnan edis-

 - Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n 60 toiminnan vuotta

rauni nokEla

Pisaroista tiedon virtaa

Elias Muukka: Elonkorjuun aika vuodelta 1913 Tuen kokoelmista.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n tarkoituksena on tukea ja 
edistää aatteellisesti ja taloudellisesti vesitekniikan alan 
ja siihen liittyvän ympäristötekniikan alan sekä maaperän 
suojelun tutkimus- ja opetustoimintaa. Yhdistys perustettiin 
vuonna �9�9 kannatusyhdistykseksi Maa- ja vesiteknilliselle 
tutkimussäätiölle, joka oli käynnistetty kolme vuotta aiemmin. 
Sekä tutkimussäätiön että kannatusyhdistyksen jäsenet 
olivat maanviljelysinsinöörejä, Teknillisen korkeakoulun 
rakennusinsinööriosaston maatalouden vesirakennuksen 
opintosuunnalta valmistuneita diplomi-insinöörejä.

täminen. Säätiö aikoi hankkia vuok-
raamalla ja muulla tavalla koealueita. 
Maatalouden vesirakentamiseen liitty-
vää korkeakoulujen ulkopuolista tutki-
mus- ja koetoimintaa ei vielä tuolloin 
ollut. Säätiötä voidaan pitää suoranai-
sena uranuurtajana. Sven Hallinin lah-
joittamista osakkeista muodostettiin 
Säätiöön erillisrahasto.

Alkuvuosina Säätiö osallistui aktii-
visesti tutkimus- ja koetoimintaan eri 
puolilla Suomea. Säätiö järjesteltiin uu-
delleen vuonna 1979 Sven Hallinin sää-
tiöksi ja se jakaa edelleen apurahoja.
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Tupakasta Tuen synty
Pentti Kaitera oli ennen sotaa tutus-
tunut eräiden tanskalaisten olutteh-
taiden taustayhteisöjen harjoittamaan 
taloudelliseen hyväntekeväisyystoi-
mintaan. Hän innostui pian välirau-
han sopimisen jälkeen perustamaan 
Matti Reijosen kanssa Tuva Oy:n, jo-
ka valmisti Virginia-piipputupakkaa 
kotimaassa viljellystä raaka-aineesta. 
Liiketoiminta kehittyi kannattavak-
si, kunnes markkinatilanne muuttui 
vuoden 1948 jälkeen, kun ulkomai-
sen tupakan tuonti vapautui säännös-
telystä. Yrityksen omistajien kesken 
syntyi myös kiistaa voittojen sijoitta-
misesta. Kun lisäksi Matti Reijonen 
joutui valtiollisen poliisin pidättämäk-
si epäiltynä osallisuudesta sotarikok-
siin, Tuva Oy, joka toimi nyt nimellä 
Helsingin Tupakkatehdas Oy, ajautui 
lähes konkurssiin.

Rahatilanteen korjaamisek-
si Helsingin Tupakkatehtaan halli-
tus halusi myydä yhtiön omistamat 
Vesiteknillisen Insinööritoimisto Oy 
Veston osakkeet. Aluksi olikin tarkoi-
tus, että Säätiö hankkisi Veston osak-
keet. Koska Säätiön puheenjohta-
ja Pentti Kaitera olisi myös yksi myy-
jäosapuolista, Aimo Maasilta, Säätiön 
sihteeri-taloudenhoitaja, otti yhteyttä 
säätiörekisteriviranomaiseen toimen-

piteen laillisuuden varmistamiseksi. 
Säätiörekisterin asiamies esittikin, että 
eturistiriitojen välttämiseksi olisi sel-
keintä perustaa erillinen taloudellinen 
toimija, rekisteröity yhdistys, joka voisi 
hankkia osakkeet.

Perustaminen eteni ripeästi. Aimo 
Maasilta sai puhelimitse suostumuksen 
kymmeneltä tuntemaltaan maanvilje-
lysinsinööriltä, laati yhdistykselle sään-
nöt ja ilmoitti yhdistyksen perustetuksi 
9.6.1949. Tuki merkittiin yhdistysrekis-
teriin 1. päivänä joulukuuta 1949 alun 
perin Maa- ja vesiteknillisen tutkimus-
säätiön kannatusyhdistys ry:n nimellä. 
Nimi muutettiin vuonna 1955 nykyi-
seen muotoonsa Maa- ja vesitekniikan 
tuki ry.

Perustamista seuraavana päivänä 
10.6.1949 pidettiin kannatusyhdis-
tyksen johtokunnan kokous maata-
loushallituksen vesiteknillisessä tutki-
mustoimistossa, Aimo Maasillan vir-
kapaikalla. Kokouksessa päätettiin os-
taa Tuva Oy:ltä Vesto Oy:n osakkei-
ta, jos hankkeelle saadaan rahoitus. 
Marraskuun 25. päivän samana vuon-
na kokous käsitteli sääntöjen täyden-
tämistä, totesi, että Appelsiiniarpajais-
toimikunnalta oli saatu 526 290 mark-
kaa, ja että on ostettu 400 kappaletta 
Vesto Oy:n osakkeita 440 000 markalla. 
Lahjoitukseen yhdistys sai anomukses-

Vaasan maanviljelysinsinööripiirin työmaalta 
Ilmajoelta vuodelta1927.

ta verovapauden Helsingin kaupungin 
veronvalmisteluvirastolta.

Lahjoittaja, Appelsiiniarpajaistoimi-
kunta, oli yksi sodanjälkeisen Suomen 
erityisilmiöitä. Talvisota aiheutti suo-
malaiselle siviiliväestölle suuria kärsi-
myksiä ja ne herättivät myötätuntoa eri-
tyisesti Amerikan Yhdysvalloissa. Sotien 
aikana käynnistyikin ulkomainen avus-
tustoiminta. Lahjatavarat jaettiin suo-
malaisten viranomaisten avustuksella 
pääasiassa suoraan hätää kärsiville.

Toiminnan luonne muuttui keväällä 
1944, kun kansanhuoltoministeriö väl-
jensi tullivapaan tuonnin määräyksiä. 
Lahjatavaroita sai tämän jälkeen käyt-
tää ministeriön luvalla arpajaisvoitoik-
si taikka myyntiin. Maahan alkoi saa-
pua eri järjestöille tavaraa, joka myytiin 
edelleen kuluttajille tai jaettiin voittoina 
hyväntekeväisyysarpajaisissa.

Talouden pohja osallistuvassa 
sijoittamisessa
Maa- ja vesirakentamiseen erikoistu-
neet diplomi-insinöörit olivat etupääs-
sä valtion viroissa. Heitä oli valtion tar-
peisiin nähden runsaasti; ammattikun-
nan tavoitteeksi tuli saada heidän asi-
antuntemuksensa laajempaan käyttöön. 
Vesiteknillinen Insinööritoimisto Oy 
Vesto perustettiin maanviljelysinsinöö-
rien yritykseksi otollisessa markkinati-
lanteessa. Veston perustamissuunnitel-
ma herätti ammattikunnan ulkopuolel-
la myös avointa vastustusta. Agronomit 
olivat perustamassa kilpailevaa urakoin-
tiyritystä, joka syntyikin Pellonraivaus 
Oy:n nimisenä. Vesto Oy:n osakkeiden 
omistuksesta käytiin 1950-luvulla mo-
nipolvinen kilpailu, jossa olivat toimi-
joina sekä Säätiö, Tuki, Veston henkilö-
osakkaat - ja Pellonraivaus Oy.

Vesto Oy:n osake-enemmis-
tö siirtyi vuonna 1960 Pellonraivaus 
Oy:lle, joka on sittemmin Perusyhtymä 
Oy:nä tunnettu. Veston liiketoimin-
ta liitettiin vuonna 1986 Oy Yleiseen 
Insinööritoimistoon (YIT) joka oli syn-
tynyt kaksi vuotta aiemmin YIT:n ja 
Perusyhtymän yhdistämisen myötä.

Veston osakkeiden myynti johti välil-
lisesti Tuen seuraaviin sijoituksiin: Vesi-
Pekkaan ja Oulun Maarakennuspoikiin. 
Vestossa toiminut maanviljelysinsinööri 
Veli Hakari siirtyi Vesi-Pekka Oy:öön 
osakkaaksi ja hallituksen jäseneksi. 
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Vuonna 1951 perustetun Vesi-Pekan 
heikko rahoituspohja johti Tuen yri-
tyksen enemmistöosakkaaksi rahoitta-
jan vaatimuksesta.

Vesi-Pekan enemmistöosakkuuden 
myötä astuttiin uuteen maailmaan, jos-
sa riskit olivat toisenlaisia kuin toimin-
ta julkisen hallinnon tehtävissä. Lähes 
jokaisessa Tuen johtokunnan kokouk-
sessa 60-luvulla osa kokousajasta käy-
tettiin Aimo Maasillan katsaukselle 
Vesi-Pekan työllisyys- ja rahoitustilan-
teesta ja tarpeen mukaan myös yksit-
täisten urakoiden riskeistä.

Vesi-Pekka Oy:ssä vuosina 1961…66 
työskennellyt Paavo Leppänen siirtyi 
Oulun Maanrakennuspojat Oy:n pal-
velukseen, koska Vesi-Pekka ei tuol-
loin voinut tarjota häntä kiinnosta-
nutta toimitusjohtajan tehtävää. Paavo 
Leppänen kohtasi uudessa tehtävässään 
Vesi-Pekasta tuttuja rahoitusongelmia 
ja kääntyi Tuen puoleen niiden ratkaise-
miseksi. Tuki auttoi ja yhteistyö johti ai-
kaa myöten Oulun Maanrakennuspojat 
Oy:n, sittemmin OMP-Yhtymä Oy:n 
omistajaksi. Molempien yhtiöiden toi-
minta laajeni kansainväliseksi aina ara-
bimaihin saakka.

Vaikka 1980-luvulle tultaessa sekä 
Libyassa että Suomessa rakentamisen 
suhdanne näytti vielä päällisin puolin hy-
vältä, toiminnanjohtaja Aimo Maasillan 
liikemiehen vaisto kehotti tarttumaan 
hetkeen. Tuki myi kansainväliseen ura-
kointiin erikoistuneet yrityksensä Vesi-
Pekan ja OMP:n vuonna 1984 laman 
kynnyksellä kilpailijoiden vielä kasvatta-
essa markkinaosuuksiaan mihin hintaan 
hyvänsä. Yhtiöiden myynti Hakalle oli 
siihen mennessä suurin rakennusyritys-
kauppa. Kaupan ydin oli henkilökunnan 
osaaminen vaikka omistajaa vaihtoi myös 
merkittävä omaisuusmassa: Vesi-Pekan 
palveluksessa oli 306 henkeä ja liikevaih-
to 235 miljoonaa markkaa, OMP:n pal-
veluksessa 1 156 henkeä ja liikevaihto oli 
noin 500 miljoonaa markkaa.

Yes Sir, siirry sinäkin… 
Jo ennen Veston osakkeiden myyn-
tiä Tuki oli käynnistämässä teollisuus-
hanketta, jolla on ollut suuri merki-
tys sen taloudelliselle menestyksel-
le. Tuen ostettua Veston osakkeita 
Tuva Oy:ltä, jonka nimi muutettiin 
Helsingin Tupakkatehdas Oy:ksi, yhti-

ön vaikeudet helpottuivat vain hetkel-
lisesti. Seuraava kriisi tuli vielä saman 
vuoden 1949 lopulla ja Pentti Kaitera 
ryhtyi avustamaan osakkaita koko yhti-
ön myynnissä. Seuraavan vuoden tam-
mikuussa oltiin niin pitkällä, että teh-
taalle oli löydetty kolme mahdollis-
ta ostajaa: SOK, Rettig ja yhteenliit-
tymä, jossa loppuvaiheessa olivat mu-
kana Tuki, Suomen Teknillinen Seura, 
Ekonomiliitto ja Kauppakorkeakoulun 
ylioppilaskunta. Viimeksi mainitut pää-
tyivät muodostamaan uuden osakeyhti-
ön Amer-Tupakka Oy:n, joka merkittiin 
kaupparekisteriin 3.3.1950 ja joka osti 
Helsingin Tupakkatehtaalta koneita ja 
laitteita ja muuta käypää omaisuutta.

Amerin alkukehitys oli heikko, sillä 
Helsingin Tupakkatehtaalta ostetut sa-
vukkeet ja piipputupakka menivät hei-
kosti kaupaksi. Alkuvaikeudet päättyi-
vät vasta yhtiön tuodessa markkinoille 
itse kehittämänsä amerikkalaistyylisen 
savukkeen Bostonin. Tuotteen menes-
tykseen vaikutti ensimmäinen kelmulla 
ja repäisynauhalla varustettu 20 kappa-
leen savukepakkaus ja amerikkalaistyyli-
nen markkinointi: ”Yes, Sir, siirry sinäkin 
Bostoniin.” Yhtiön menestys etsi vertais-
taan, mikä sai myös sen vanhat kilpaili-
jat takajaloilleen. Kun vuonna 1957 julis-
tettiin Milton-savukkeen markkinoinnin 
edistämiseksi arvauskilpailu, jonka voitta-
jalle oli luvassa dollarihymy ja maailman-
ympärimatka, vanhat tupakkatehtaat 
haastoivat Amerin oikeuteen vilpillisestä 
kilpailusta eikä palkintoja koskaan jaettu. 
Virginia-savukkeen myyntiä puolestaan 
sabotoitiin laskemalla liikkeelle huhu sa-
vukkeen muka sisältämästä syanidista.

Juonitteluista huolimatta Amer me-
nestyi ja pystyi jo vuodesta 1956 lähti-
en antamaan apurahoja osakasjärjestö-
jen jaettaviksi. Vuonna 1958 stipendit 
siirrettiin Suomen Kulttuurirahastolle 
ja niin sanotut Boston-stipendit jaet-
tiin osakasjärjestöjen lausuntojen pe-
rusteella. Parissa vuosikymmenes-
sä Amer-Tupakka Oy kasvoi suureksi 
konserniksi.

Oy Tesvisio Ab
Radioinsinöörit tekivät keväällä 1954 
aloitteen TV-kokeiluista Suomessa ja 
”TV-kerho” aloitti lähetykset huhti-
kuussa 1955. Maa- ja Vesitekniikan tu-
ki ry oli yhtenä järjestönä perustamassa 

TES-TV:n ohjelmaosakeyhtiötä; Tuen 
toiminnanjohtaja istui koko yhtiön 
historian sen hallituksessa. Jo varovai-
setkin laskelmat osoittivat toiminnan 
muodostuvan taloudellisesti kannatta-
vaksi. Tesvisioon kohdistuva poliitti-
nen paine konkretisoitui vuoden 1963 
radiolakiasetuksessa, joka siirsi yleisra-
diotoimintaan liittyvien toimilupien, 
jaksolukujen ja lähetystehojen myön-
tämisen posti- ja lennätinhallitukselta 
valtionneuvostolle. Tämä korosti paitsi 
toimilupakysymyksen poliittista luon-
netta myös sen tärkeyttä. Tesvision ja 
Oy Yleisradio Ab:n edustamat intres-
sit alkoivat yhä useammin käydä ris-
tiin. Tämä kamppailu päättyi Tesvision 
myyntiin Yleisradiolle. Ohjelmayhtiön 
perustamislaskelmat olivat osoittaneet 
toiminnan muodostuvan taloudelli-
sesti kannattavaksi. Vaikka yksityinen 
televisiotoiminta ei noussutkaan täy-
sin siivilleen Tuki pääsi suurin piirtein 
omilleen.

Kevyt hallinto, tarkka 
taloudenpito
Yhdistyksen ensimmäiset jäsenet oli-
vat Veli Hakari , Pentti Kaitera, Heino 
Leskelä, Toivo Liukko, Aimo Maasilta, 
Kauko Niinivaara, Jorma Nikula, 
Aatu Pöntys, Pentti Saukko, Eino W. 
Seppänen ja Matti Wäre. Heitä, kuten 
myöhemmin yhdistykseen liittynei-
tä jäseniä, yhdisti paitsi yhteinen am-
matti myös aatteellinen tahtotila toi-
mia isänmaan elinolojen kohentamisek-
si. Tuen hallitusta ovat johtaneet Eino 
W. Seppänen (1949…1950), Pentti 
Kaitera (1950…1953), Aimo Maasilta 
(1953…1998) ja Timo Maasilta (1998 
alkaen). Taloudenhoitajana ja toimin-
nanjohtajana toimi Aimo Maasilta. 
vuoteen 1992. Toiminnanjohtajan teh-
täviä on hoitanut vuodesta 1992 diplo-
mi-insinööri Timo Maasilta.

Tuen perustamiseen ei tarvittu al-
kupääomaa. Tuki sai ensimmäisen tu-
lonsa lahjoituksena aiemmin kuvatul-
ta Appelsiiniarpajaistoimikunnalta pe-
rustamisvuoden syksyllä, joista se si-
joitti pääosan Vesto Oy:n osakkeisiin. 
Veston osakkeet, joihin oli tehty myös 
useita osakepääoman korotuksia, myy-
tiin vuoden 1953 aikana, sijoitetut va-
rat moninkertaistuivat. Amerista saatu-
ja osinkoja käytettiin aluksi myös Vesi-



Vesitalouden historiaa ja tulevaisuutta

3�Vesitalous 5/2009

Vesitalouden historiaa ja tulevaisuutta

Pekka Oy:n rahoitukseen 1955 lähtien. 
Rahoitustilanteet saattoivat olla tiukko-
jakin, riski oli kuitenkin aina suhteessa 
selviytymiseen.

Toiminta oli kaikilta osiltaan kustan-
nustietoista ja taloudellista. Palkattuja 
toimihenkilöitä ovat olleet toiminnan-
johtaja ja toimistosihteeri. Johtokunnan 
jäsenet ovat hoitaneet tehtäviään aina 
oman toimen ohella.

Osallistuvasta sijoittamisesta 
sijoitusammattilaiseksi
Vesi-Pekan ja OMP:n osakkeiden rea-
lisoinnin jälkeen Tuen varainhankin-
ta ja omaisuuden hallinnointi muutti-
vat luonnettaan. Vesi-Pekan ja OMP:n 
myynneistä saadut tulot sijoitettiin usei-
den eri toimialojen pörssiyhtiöiden ar-
vo-osakkeisiin ja kiinteistöomaisuu-
teen. Pitkäaikaiset sijoitukset, kuten 
Amer-yhtymän osakkeet, jäivät edelleen 
suoraan Tuen omaisuudeksi. Sen sijaan 
arvopaperipörssissä välitettävän omai-
suuden nopeampitempoista kauppaa 
varten perustettiin Tuen täysin omista-
ma Tukinvest Oy. Kiinteistösijoitukset 
ohjattiin Tuen Kiinteistöt Oy:öön. 
Tukinvest on tehnyt sijoituksia myös 
pieniin aatteellista sisältöä omaaviin yri-
tyksiin, joissa on olemassa potentiaalia 
puhtaalle energialle ja vedelle.

Irti mittanauhasta
Tuen alkuaikoina Suomen maa- ja vesi-
tekninen tutkimus painottui maanvilje-
lystekniikkaan ja maa- ja vesirakentami-
seen sekä niitä palvelevaan maa- ja ve-
situtkimukseen. Maanviljelysinsinöörit 
ovat tästä syystä olleet aina avainase-
massa tutkimus- ja koulutustoiminnan 
sisällön kehittämisessä. Valtion mah-
dollisuudet hankkia virkamieskunnal-
leen nopeasti uutta tietoa yhteiskun-
nan muutosten hallintaan ja ohjaukseen 
ovat olleet niukat. Tuen tavoitteena on 
perustamisesta lähtien ollut tukea eri-
tyisesti johtavassa asemassa olevien in-
sinöörien jatkokoulutusta.

Tutkimustoiminnan rahoittamisen 
rinnalla Tuki on kantanut huolta kor-
keakoulujen vesialan opetuksen tasos-
ta, laadusta ja laajuudesta. Aluksi Tuen 
oma jäsenistö on ollut aktiivisimmin 
mukana opetustoiminnassa koulutta-
en muun muassa Suomen vesioikeuksi-
en tuomarit ja toimien asiantuntijoina 

Tuen kokoon kutsumissa maa- ja vesi-
teknisen alan toimikunnissa. Teknillisen 
korkeakoulun tutkintosääntöjen muu-
tosvaiheissa ja yhteiskunnan tarpeiden 
lisääntyessä ja monipuolistuessa Tuki on 
pyrkinyt toistuvasti lausumaan käsityk-
sensä vesitalouden opetuksen suunnasta 
ja painotusalueista.

Ympäristöongelmien nopea lisäänty-
minen asetti korkeakouluopetuksen uu-
sien haasteiden eteen. Teknillinen kor-
keakoulu sai vuonna 1989 rakennus- ja 
mittausosastolle ympäristön suojelutek-
niikan prosessorin viran Tuen lahjoitta-
mana. Vesien ja ilmansuojeluun liitty-
vistä aiheista on yhteistyössä Teknillisen 
korkeakoulun kanssa järjestetty jatko-
koulutustilaisuuksia vesi- ja ympäristö-
hallinnossa ja vesioikeuksissa työtään te-
keville virkamiehille.

Merkittävä osa Maa- ja vesiteknii-
kan Tuki ry:n antamasta tuesta on oh-
jattu myös korkeakoulujen ulkopuolelle 
kuten Valtion teknillisen tutkimuskes-
kuksen geotekniikan laboratoriolle ja 
alan yhdistyksille kuten Maanalaisten 
tilojen rakentamisyhdistys ry:lle ja 
Salaojituksen tutkimusyhdistykselle.

Viime vuosina Tuen hallitus on 
myöntänyt hakemusten perusteella vuo-
sittain runsaat 150 apurahaa. Tuettavista 
kohteista mainittakoon opinnäytetyöt, 
alan tutkimukset, opinto- ja kongressi-
matkat, opiskelu ulkomailla, jatkokou-
lutuskurssit, julkaisut ja oppimateriaa-
lin tuottaminen.

Esimerkkeinä kansallisesti merkit-
tävistä hankkeista voidaan mainita ve-
sistöjen haitallisiin sinileviin liittyvät 
tutkimukset sekä peltoviljelyn ravinne-
kuormituksen vähentämiseen tähtäävät 
projektit.

Taloudellinen tuki on antanut mah-
dollisuuden myös lisätä tutkijoiden 
ja opiskelijoiden yhteistyötä ja kas-
vattaa näin uutta tutkijapolvea, jo-
ka viime kädessä takaa alan tutki-
muksen ja opetuksen tulevaisuuden. 
Maanviljelysinsinöörit ovat mitä il-
meisimmin päässeet ”irti mittanauhan 
nuorasta”, kuten Aimo Maasilta kuvasi 
Tuen merkitystä 1990-luvulla tehdyssä 
haastattelussaan.

Tuen lähipiiriin perustettu Teknillis-
yhteiskunnallinen Tutkimussäätiö täh-
täsi yhteiskuntaa koskevien teknillis-
luontoisten kysymysten ja tehtävien 

suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä 
lähinnä maaseudun taloudellisen elä-
män kohottamiseen tähtäävän toimin-
nan samoin kuin teknillisen ja tieteel-
lisen tutkimustyön suorittamiseen, ke-
hittämiseen ja tukemiseen. Vuonna 
1988 pidetyssä hallituksen vuosikoko-
uksessa Aimo Maasilta selosti siihen-
astisia selvityskohteita, joista tärkeim-
mät olivat Oulun yliopiston perustami-
seen liittyneet työt, Rautaruukki Oy:n 
Raahen terästehtaan sijoituspaikan sel-
vitys, Typpitehtaan perustamisselvityk-
set, Keski-Suomen vesistöjärjestelyt ja 
Turun kaupungin vedenhankintaan liit-
tyneet selvitykset

Tiedon virta vie eteenpäin
Tuen taloudellisen avun tuloksena on 
syntynyt merkittävä joukko satojen eri 
tutkijoiden kansallisia ja kansainvälisiä 
julkaisuja. Tuki on myös itse toiminut 
sekä kirjojen että lehtien julkisijana.

Maankuivatuksen historian ja 
Vesihallituksen syntyhistorian julkai-
semisen lisäksi se on tukenut useiden 
kymmenien muiden painotuotteiden 
julkaisua.

Vesitalous-lehti perustettiin vuonna 
1960 Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry:n, 
Maa- ja vesirakennusinsinöörien yhdis-
tys ry:n ja Vesihuoltoliitto ry:n yhteis-
hankkeena. Lehti kattaa laaja-alaisesti 
vesitalouden ja luonnonsuojelun tek-
nisiä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
ulottuvuuksia ja se käsittelee tieteellis-
ten kysymysten rinnalla myös kehityk-
sen tuomia ympäristöhaittoja

Tuen toiminta on kiehtova kimara 
suomalaisen maaseudun kehittämistä, 
yhdyskuntatekniikan kehitystä, maa- ja 
vesirakentamisen yritystoiminnan sekä 
rakennusviennin ja kansainvälisen kau-
pan käynnistämistä, ympäristönsuoje-
lua, yliopistolaitoksen kehittämistä ja 
kansakunnan vaurauden alkutahteja. 
Kuluneet 60 vuotta eivät ole ohenta-
neet maanviljelysinsinöörien osaamis-
vaatimuksia. Edelleen on syvällisesti 
ja monipuolisesti ymmärrettävä, mi-
ten vesi vaikuttaa ympäristöön – ja ko-
ko ihmiskunnan elämän edellytyksiin. 
Teknillisen korkeakoulun vesitekniikka 
sai tämän tavoitteen tueksi yhdistyksel-
tä lahjoituksena miljoona euroa korkea-
koulun juhliessa sadan vuoden opetus-
kaartaan viime vuonna. 
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Toiminnan alullepanijoista mai-
nittakoon tunnettu vesientut-
kija, Helsingin Teknillisen kor-

keakoulun professori Pentti Kaitera. 
Hänen kutsumanaan professori Harald-
Adam Velner luennoi vuonna 1965 kol-
men viikon ajan Helsingin Teknillisessa 
korkeakoulussa ja solmi samalla suhteita 
suomalaisiin vesientutkijoihin ja suun-
nittelutoimistoihin. Neuvostoliiton ja 
Suomen tieteellis-teknisen yhteistyön 
puitteissa muodostettu Suomenlahden 
vesiensuojelun työryhmä lisäsi mahdol-
lisuuksia kehittää suomalaisten ja viro-
laisten tutkijoiden välistä yhteistyötä. 
Yhteistyön toteuttamisessa Mvtt:n ja 
puheenjohtaja Aimo Maasillan apu oli 
korvaamaton.

Toimivat yhteydet ja ystävyyssuh-
teet mahdollistivat professori Eero 
Kajosaaren ja lehtori Jussi Hoolin oh-
jaaman opiskelijavaihdon Suomen 
ja Viron välillä neuvostovallan aika-
na. Antoisia olivat Tallinnan Teknisen 
yliopiston, Tarton yliopiston ja 
Maatalousyliopiston lehtorien ja tut-
kijoiden tutustumismatkat Suomeen. 
Maiden välisiä opintomatkoja järjes-
tettiin vesientutkijoille ja alan insinöö-
reille. Näin virolaiset solmivat yhteyk-
siä Tampereen Teknilliseen korkeakou-
luun, Helsingin yliopistoon ja moniin 
yrityksiin. Myös Tty:n opiskelijoille tar-
jottiin harjoittelupaikkoja Suomessa.

Tallinnan Tekninen yliopisto ja Viron 
Vesiyhdistys ovat olleet tiiviissä yhteis-
työssä Suomen Vesiyhdistyksen kanssa. 
Viron Vesiyhdistys perustettiin vuonna 
1994 ja se juhli tänä vuonna 15. vuosipäi-
väänsä. Yhdistyksen puheenjohtajana oli 
pitkään Tty:n professori Heino Mölder. 
Yhdistys perustettiin professori Velnerin 
aloitteesta. Hän työskenteli tuolloin 
HELCOMissa ja hänellä oli mahdolli-
suus tavata Suomen Vesiyhdistyksen jäse-
niä. Vesiyhdistykset ovat yhdessä järjestä-
neet kaksi kertaa kesäseminaarin Virossa. 
Maailman vesipäivän tapahtumiin on 
kummastakin maasta saatu vierailevia 
luennoitsijoita. Koska Virossa oli puu-
te rahasta, maksoi Suomen Vesiyhdistys 
Viron EWA:n jäsenmaksun kahtena en-
simmäisenä vuonna.

Viron itsenäisyyden aikana yhteistyö 
Maa-ja vesitekniikan tuen ja Tallinnan 
Teknisen yliopiston välillä on jatkunut 
ja uusia mahdollisuuksia on avautunut. 
Mvtt:n apu Teknisen yliopiston ym-

marE PärnaPuu
Tallinnan Tekninen yliopisto
E-mail: mare.parnapuu@ttu.ee

suomalais-virolaista 
yhteistyötä

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n (Mvtt) ja Tallinnan Teknisen yliopis-
ton (Tty) välinen yhteistyö vesien- ja ympäristönsuojelussa al-
koi vuonna �9��. Tuolloin ryhmä Mvtt:n vesi-insinöörejä puheen-
johtajansa tekn.lis. Aimo Maasillan johdolla matkusti Tallinnaan 
luodakseen yhteyksiä Teknisen yliopiston, Vesitalouden valtiol-
lisen komitean ja Viron tärkeimpien rakennussuunnittelutoimis-
tojen edustajiin. Tästä alkoi jo �� vuotta kestänyt yhteistoimin-
ta ja ystävyys. Myös perheiden välisiä ystävyyssuhteita syntyi.

Kirjan ”Vesiveskid- Kultuuri- ja Tehnikapärand” esittely Tallinnassa 
vuonna 2007. Oikealta Heikki Jalas, Mare Pärnapuu,  
Timo Maasilta ja Pekka Österlund.
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päristötekniikan instituutille on ollut 
merkittävä. Apu on mahdollistanut esi-
merkiksi vesimyllyjä ja kalateitä koske-
vat julkaisut. Julkaisujen edellytyksenä 
oli tutkimustyö Suomessa (vesimyllyt 
Länsi-Uudellamaalla ja kalatiet Oulun 
seudulla) ja Virossa. Kiitämme Maa- ja 
vesitekniikan tukea myös avustuksesta, 
jonka saimme järjestäessämme juhla-
konferenssin ympäristötekniikan vesi-
laboratorion 40. vuosipäivänä.

Viime vuosikymmenien tulokset 
Suomenlahden tilaa koskevista tut-
kimuksista on esitetty perusteellisesti 
kirjassa Water Protection of the Gulf 
of Finland and Estonian Waterbodies 
(toim. H.A.Velner), joka ilmestyi 
vuonna 2005 Tallinnan Teknisen yli-
opiston ja Maa- ja vesitekniikan tuen 
yhteistyönä.

Mielenkiintoisia ja antoisia ovat ol-
leet ympäristötekniikan instituutin ja 
Mvtt:n yhteiset retket Matsalun luon-
nonsuojelualueelle ja Saarenmaalle se-

kä muihin Viron maakuntiin, jois-
sa tutustuimme vesimyllyihin ja 
pienvesivoimaloihin.

Kiitämme lämpimästi Maa- ja vesi-

tekniikan tuki ry:n johtokuntaa ja pu-
heenjohtaja Timo Maasiltaa yhteistyös-
tä ja monipuolisesta avusta. Toivomme 
yhteistyömme jatkuvan. 

Professori Harald Velnerin 85 v. syntymäpäivä. Pöydässä Antti Leskelä, 
Heikki Jalas, Pekka Österlund, Timo Maasilta ja Harald Velner.

Vesihuollon 
monipuolinen
yhteistyökumppani

- Kokonaisvaltainen palvelu
- Pitkä kokemus alalta
- Innovatiivinen ja asiakaslähtöinen tuotekehitys
- Luotettava ja helppohoitoinen laitevalikoima
- Motivoituneet ihmiset

w w w. s l a t e k . f i

K.H. Renlundin Säätiö
apurahoja geologisiin ja
ympäristöprojekteihin vuodelle 2010

K.H. Renlundin säätiö julistaa haettavaksi 
projektirahoitusta yhteensä n. 400 000 €.

Säätiö tukee taloudellisesti käyttökelpoisten 
maakamaran raaka-aine- ja vesivarojen etsintää, 
tutkimusta ja teknis-taloudellisia selvityksiä. 
Säätiö tukee myös mineralogian ja geologian 

alojen teknistä innovaatiota, sekä geologisesti 
suuntautuneita ympäristöhankkeita. Säätiö voi 

rahoittaa julkaisutoimintaa, sekä tieteellisiä 
jatkotutkintotöitä, joiden aihepiiri 

liittyy säätiön tavoitteisiin. 

Rahoitushakemukset lähetetään 30.11.2009 mennessä: 
Prof. Carl Ehlers, Institutionen för geologi och mineralogi, 

Åbo Akademi, FIN-20500 Turku.

Sähköposti carl.ehlers@abo.fi
Lisätietoja www.abo.fi/renlund/
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Maatalouden aiheuttamas-
ta kuormituksesta noin 90 
prosenttia syntyy kasvukau-

den (touko−elokuu) ulkopuolella (mm. 
Puustinen ym. 2007). Kuormitushuiput 
ajoittuvat keväällä lumen ja roudan sula-
miseen sekä syksyn sateisiin. Nykyisten 
ilmastonmuutosennusteiden (IPCC 
2007) perusteella voidaan olettaa, että 
talviaikainen kuormitus Suomessa tulee 
kasvamaan. Tämä koskee kaikkia maa-
alueita riippumatta maankäyttömuo-
dosta. Talvikuormituksen hallinta vaatii 
uusia, nykyistä tehokkaampia biologis-
teknologisia vesiensuojelukeinoja.  

Eroosion haitat vaikeasti 
korjattavia
Suomessa on laskettu pelloilta kulkeu-
tuvan maa-ainesta vesistöihin keskimää-
rin 600 kg/ha vuodessa (Puustinen ym. 
2009), mutta keskimääräistä sateisem-
pana vuonna on viettävällä savimaalla 
eroosiomääräksi saatu jopa 6 000 kg/ha 
(Mansikkaniemi 1982). Pellolla pienen 
maamäärän poistumista on yleensä vai-
kea havaita, mutta vesistössä savisame-
us on näkyvä haitta, joka muun mu-
assa muuttaa vesistön valo- ja ravinne-
olosuhteita. Pitkään jatkuessaan eroosio 
huonontaa peltomaan laatua ohenta-

malla ruokamultakerrosta. Se vie men-
nessään maan ravinnetalouden kannalta 
arvokkainta maa-ainesta, jonka pitämi-
nen pellolla on sekä viljelijän että ve-
sistön etu. 

Pintavalunta lisää 
fosforikuormituksen riskiä 
Fosfori on maaperässä huonosti liik-
kuva ravinne, koska se sitoutuu tehok-
kaasti kivennäisaineksen rapautumises-
sa syntyneiden rauta- ja alumiinioksi-
dien pinnoille, joita on sitä runsaam-
min mitä hienojakoisempaa maa on. 
Turvemaissa, joissa oksideja on vähän tai 
ei ollenkaan, pidättyminen on heikkoa. 
Kivennäismaissa pidättymisreaktiot vä-
hentävät huuhtoutumisriskiä, mutta sa-
malla heikentävät kasvien fosforinsaan-
tia. Lannoituksena annetusta fosforista 
vain pieni osa päätyy samana vuonna 
kasviin. Sotien jälkeen voimakkaasti li-
sääntyneen lannoituksen seurauksena 
kivennäismaiden pintakerrokseen on-
kin kertynyt käyttämättä jäänyttä fos-
foria. Tämä varanto on muun muassa 
mahdollistanut karjattoman luomuvil-
jelyn maissamme, joissa on luontaisesti 
vähän käyttökelpoista fosforia.  

Pidätyspintojen täyttyessä fosfo-
rin sitoutumislujuus pienenee ja nii-

laura alakukku
Helsingin yliopisto, Agroteknologian laitos
E-mail: laura.alakukku@helsinki.fi

hElinä harTikainEn
Helsingin yliopisto, Soveltavan kemian ja 
mikrobiologian laitos
E-mail: helina.hartikainen@helsinki.fi

markku PuusTinEn
Suomen Ympäristökeskus
E-mail: markku.puustinen@ymparisto.fi

luonnonprosessien 
hallinta keskeistä 
maatalouden 
vesiensuojelussa 

Vesistöjen rehevöitymisen jarruttamisessa on puututtava kuor-
mitusta synnyttäviin prosesseihin. Kun tiedetään miten, missä 
ja milloin kuormitusta syntyy, osataan valita oikeat torjuntatoi-
menpiteet. Ilmastonmuutoksen myötä lauhenevat talvet lisää-
vät vesiensuojelun tarvetta, kun pelloilta ja muualta valuma-alu-
eelta kasvukauden ulkopuolella tulevan hajakuormituksen ris-
ki kasvaa. Maatalouden vesistökuormituksen saaminen hallin-
taan edellyttää nykyisten torjuntakeinojen entistä tarkempaa 
kohdentamista ja panostusta uusien keinojen kehittämiseen. 
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den tyhjentyessä vastaavasti kasvaa. 
Käytännössä maan fosforireservien 
muutokset ovat kuitenkin hyvin hitaita. 
Vesistöjen kuormituksen kannalta kes-
keinen tekijä on, että hiukkaspinnoil-
le pidättynyt fosfori pyrkii tasapainoon 
maavedessä olevan fosforin kanssa. Vain 
hyvin pieni osa fosforista esiintyy liu-
enneena, koska maavedessä olevat liu-
koiset suolat ”puskevat” sitä pidätyspin-
noille. Kun kasvit ottavat fosforia maa-
vedestä, maahiukkanen sitä luovuttaa 
pinnoiltaan vastustaakseen pitoisuuden 
alenemista. Toisin sanoen maa-aines 
toimii puskurina maavedessä tapahtu-
via muutoksia vastaan. 

Vesistöjen kannalta pahin tilanne 
syntyy, kun pelloille tuleva vesi poistuu 
pintavaluntana. Maahiukkaset alkavat 
luovuttaa pinnoiltaan fosforia ohivirtaa-
vaan veteen kuten ylläpitäessään kasvi-
en ravinnehuoltoa maassa. Jos pintavir-
tailu ottaa mukaansa maapartikkeleja, 
ilmiö voimistuu. Matkallaan pellolta 
yhä suurempiin uomiin maahiukkaset 
luovuttavat fosforia ympärillään ole-
vaan veteen sitä tehokkaammin mitä 
väljempään veteen ne joutuvat. Koska 
lannoitus lisää maahiukkasten fosforin-
kuormituspotentiaalia, on tärkeää vält-
tää ylimääräistä lannoitusta. Aivan yhtä 
tärkeää on myös huolehtia viljelymaan 
läpäisevästä rakenteesta, ettei pintava-
luntaa syntyisi.

Fosforin vesistövaikutukset riippu-
vat pitkälti sen esiintymismuodosta. 
Partikkelimaisen ja liukoisen fosforin 
suhde riippuu voimakkaasti maan kalte-
vuudesta ja muokkauksesta. Kynnetyltä 
rinnepellolta jopa 90 prosenttia fosfori-
kuormituksesta voi kulkeutua kiintoai-
neksen mukana (Puustinen ym. 2009). 
Tasaisilla nurmipeitteisillä pelloilla voi 
puolestaan liukoisen fosforin osuus 
nousta 60 prosenttiin kokonaiskuormi-
tuksesta. Vesistöissä liukoinen fosfori on 
heti levien käytössä, mutta kiintoainek-
seen sitoutuneen fosforin on tavalla tai 
toisella mobilisoiduttava tullakseen käyt-
tökelpoiseen muotoon. Orgaanisesta ai-
neksesta fosforia vapautuu mikrobiolo-
gisten hajotusprosessien tuloksena, mut-
ta hajotustehokkuus vaihtelee yhdisteen 
luonteesta ja sitoutumisesta riippuen hy-
vin paljon. Kiviaineksen apatiittimine-
raalin fosfori on käytännöllisesti katsoen 
biologisesti käyttökelvotonta.

Pellolta kulkeutuu kevään ja syksyn valuntahuippujen aikaan kiintoainesta ja 
ravinteita pinta- ja salaojavaluntana uomiin, joissa se sekoittuu muista valuma-
alueen lähteistä tuleviin vesiin, jotka sisältävät luonnon taustakuormituksen 
lisäksi muun muassa metsätaloudesta ja rakennetusta ympäristöstä lähtöisin 
olevaa kuormitusta.

Pellon jättäminen sängelle tai monivuotisten kasvien viljely suojaavat maan pin-
taa veden vaikutuksista kasvukauden ulkopuolella. Mikäli talvet muuttuvat il-
mastonmuutoksen myötä lauhemmiksi, talviaikaisen kuormituksen osuus kasvaa. 
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Typpi voi pilata  
myös pohjavesiä

Päinvastoin kuin fosforilla typellä ei ole 
varsinaisia kemiallisia sitoutumisme-
kanismeja maassa. Sen liikkuminen ja 
käyttäytyminen ovat sidoksissa lähinnä 
maan rakenteeseen ja mikrobiologisiin 
prosesseihin. Terveessä maassa mikro-
bit hapettavat ammonium-muodos-
sa annetun lannoitetypen muutamassa 
päivässä nitrifikaatiossa nitraatti-anio-
niksi (NO3

-), jolla ei ole minkäänlais-
ta sitoutumismekanismia. Merkittävä 
osa peltojen typpikuormituksesta on-
kin salaojavalunnassa huuhtoutunutta 
nitraattia, joka seurailee veden liikkeitä. 
Myös orgaanisessa aineksessa oleva typ-
pi päätyy mikrobien työn tuloksena lo-
pulta NO3

-:ksi. Näin ollen kaikki maa-
han joutunut typpi, olipa se peräisin 
lannoitteista, lannasta, kompostista tai 
palkokasvien ilmakehästä sitomaa, on 
periaatteessa altista huuhtoutumaan. 

Hyvin vettä läpäisevillä mailla typpi-
lannoituksen hallinta on erityisen tärke-
ää, sillä kasveilta käyttämättä jäävä typpi 
voi huuhtoutua jopa pohjaveteen asti. 
Ilman erityistoimia myös karjapihoilla 
ja karjan kokoontumis- ja juomapai-
koilla eläinten virtsa ja sonta voivat ai-
heuttaa pohjavesien pilaantumisriskiä. 
Käytettäessä typpeä sitovia palkokas-
veja lannoituksena ne pitäisi muoka-

ta maahan mahdollisimman myöhään, 
ettei niiden typpi ehdi mobilisoitua ja 
muuttua huuhtoutuvaksi nitraatiksi en-
nen talven tuloa. 

Maan hoito on tehokasta 
vesiensuojelua
Pellon hoito on ennakoivaa vesien-
suojelua sekä taloudellisesti ja ympä-
ristöllisesti kestävän viljelyn perusta. 
Olennainen tekijä on hyvä maan ra-
kenne, joka mahdollistaa veden nope-
an imeytymisen pinnasta syvemmäl-
le. Kun rakenne on vettä kestävä, kas-
vit kasvavat hyvin ja ottavat ravinteita 
tehokkaasti sekä kuivina että sateisina 
aikoina. Perustoimenpiteet viljelymaan 
hoidossa ovat toimiva peltojen ojitus ja 
peruskuivatus sekä kalkitus. 

Pellot eroavat kuitenkin toisistaan 
kuormittavuuden (maalaji, kaltevuus, 
jne.) ja siten myös sopivien vesiensuo-
jelutoimien suhteen. Toimenpiteiden 
tehokkuutta tarkasteltaessa on tärke-
ää suhteuttaa niiden vaikutus valuma-
aluetasolla. Esimerkiksi vesistöihin ra-
joittuvat jyrkät pellot voivat kuormittaa 
vesiä enemmän kuin kauempana sijait-
sevat tai tasaiset alueet. Kohdentamalla 
toimenpiteitä näille pelloille voidaan 
saada aikaan näkyvämpiä tuloksia kuin 
saman panostuksen jakamisella kaikil-
le alueen viljelymaille. Kuitenkin usein 
esitetty arvio, että 20 prosenttia pelloista 

aiheuttaa 80 prosenttia vesistökuormi-
tuksesta, voidaan kyseenalaistaa. Arvio 
johtaa siihen, että eniten kuormitusta 
aiheuttavilta pelloilta (noin 400 000 ha) 
kulkeutuisi vuodessa typpeä 72 kg heh-
taarilta ja fosforia 5 kg. Pääosalla pel-
loista (1,8 miljoonaa ha) kuormitusta ei 
syntyisi juuri lainkaan. Käytännössä on-
gelmaksi muodostuu myös se, että esi-
merkiksi typen ja fosforin suhteen ”hot 
spotit” eivät ole samoja peltoja. 

Ravinteiden kierrätys säästää 
luonnonvaroja
Kuten useimmissa muissa maissa myös 
Suomessa kotieläintalous keskittyy voi-
makkaasti tietyille alueille. Tämän pelä-
tään johtavan siihen, että tiloilla tuotet-
tu lantamäärä on liian suuri levityspin-
ta-alaan nähden. Lanta on tärkeä maan-
parannusaine ja sivutuote, jonka sisältä-
mien ravinteiden kierrättämiseen vilje-
lijöitä pitäisi kannustaa. Lannan hyöty-
käyttö säästää kallioperän uusiutumat-
tomia fosforivaroja. Se on myös energia-
taloudellisesti tärkeää, sillä esimerkiksi 
yhden lannoitetyppikilon tuottaminen 
kuluttaa 49 MJ energiaa (Edwards ym. 
2006). Parhaillaan kehitteillä oleva ra-
vinteiden ja orgaanisen aineksen frakti-
ointi erilleen lietelannasta on esimerkki 
uudesta ravinteiden kierrätystä edistä-
västä ympäristöteknologiasta. 

Keinovalikoiman lisääminen 
haaste tutkimukselle 
Fosforin osalta vesiensuojelussa olen-
naista on estää maa-aineksen liikkeel-
le lähtö pellolta. Eroosion ja partikkeli-
fosforin huuhtoutumisen riskiä voidaan 
vähentää pitämällä maa talven yli kas-
vipeitteisenä joko monivuotisia kasve-
ja viljelemällä tai jättämällä maa syksyl-
lä muokkaamatta. Tavoitteena on syys-
muokkaustoimenpiteiden pitäminen 
minimissä, sillä maapartikkeleita irtoaa 
helposti muokkaamisen synnyttämiltä 
tuoreilta leikkauspinnoilta. 

Kasvipeitteisyyteen tähtäävän suo-
rakylvön, kevennetyn muokkauksen ja 
monivuotisen nurmen viljelyn yhtey-
dessä voi pintamaahan kuitenkin ker-
tyä helppoliukoista fosforia, joka kul-
keutuu vesistöihin pintavalunnan mu-
kana. Liukoisen fosforin lisääntyminen 
voi olla suurempaa kuin partikkelifos-
forin huuhtoutumisen väheneminen. 

Viidentoista metrin levyinen suojavyöhyke soveltuu uomaan viettävälle jyrkälle 
rinteelle, jossa se pienentää kuormitusta pääasiassa kattamallaan alueella. 
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Lannoituksen tarkentaminen kasvien 
tarpeen mukaiseksi on tärkeää liuen-
neen fosforin hallinnassa. Lisää tutki-
mustietoa tarvitaan myös siitä, miten 
pintamaahan kertyvän fosforin liukoi-
suutta voitaisiin kontrolloida esimer-
kiksi kemiallisin keinoin. Muun muas-
sa teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyt-
töä peltomaan ravinteiden kemiallisen 
käyttäytymisen hallinnassa tulisi kii-
reesti selvittää.

Suojakaistat ja -vyöhykkeet peltojen 
reunoilla sekä vesiuomiin rakennetut 
kosteikot ovat niin sanottuja varmenta-
via toimenpiteitä, joiden avulla pyritään 
pyydystämään valunnassa kulkeutuvaa 
kuormitusta. Oikein sijoitettuna niillä 
voi olla suuri paikallinen merkitys, mut-
ta maatalouden kokonaiskuormitusta 
niiden avulla voitaneen vähentää enin-
tään 10 prosenttia. Paikkoja, joissa suo-
javyöhykkeet tai kosteikot voivat toimia 
tehokkaasti, on rajallinen määrä. 

Maataloudessa on viimeisen 20 vuo-
den aikana toteutettu lukuisia vesien-
suojelua edistäviä toimenpiteitä, mut-
ta vesien tilan paranemisvauhtiin ollaan 
tyytymättömiä. Arviot toimenpiteiden 
vaikutuksista tehdään valuma-aluetasol-
la. Tällöin pelloilta tulevan kuormituk-
sen pienetessä kokonaiskuormitus ei vä-
hene prosenttiyksikköinä samassa suh-
teessa, jos muu valuma-alueen kuormi-
tus pysyy ennallaan. Tämän huomiotta 
jättäminen vääristää maatalouden toi-
menpiteiden tehokkuudesta saatavaa 
kuvaa. 

Ilmastonmuutos kokoaa 
monitieteiseen 
vesiensuojelutyöhön
Viime vuosina leudot talvet ovat kas-
vattaneet kuormitusriskiä. Jäykillä sa-
vimailla kasvavaksi ongelmaksi voi 
muodostua roudan puuttuminen, kun 
jäätymisen aiheuttama kuivuminen 
ei enää muokkaa maan rakennetta. 
Vesiensuojelussa pitäisi ottaa huomi-
oon, että kuormitusta syntyy samojen 
luonnonilmiöiden seurauksena kaikil-
la valuma-alueilla maankäyttömuodos-
ta riippumatta, minkä vuoksi tarvitaan 
selkeitä vastuutahoja muun muassa pe-
ruskuivatuksesta huolehtimiseen koko 
valtakunnan tasolla. 

Pelloilta tulevan vesistökuormituk-
sen vähentäminen edellyttää nykyisten 

keinojen tarkempaa kohdentamista hot 
spot –kohteisiin ja prosessien hallin-
taan perustuvien uusien keinojen ke-
hittämistä. Ratkaisut palvelevat samalla 
sopeutumista ilmastomuutoksen myö-
tä lauhtuviin talviin. Sovelluksien osalta 
on huomattava, että vesistöjen pohjilla 
ja maaperässä toimivat samat luonnon-
tieteelliset lainalaisuudet. Toimivia rat-
kaisuja löydetään parhaiten ryhmissä, 
joissa eri tieteenalojen edustajat antavat 
oman alansa asiantuntemuksen yhtei-
sen tavoitteen saavuttamiseksi.
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Peltojen perus- ja paikalliskuivatuksesta huolehtiminen on 
vesiensuojelutyön perusta. Mutkitteleva valtaoja tai purouoma 
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• RO-laitteistot ja Nanosuodatuslaitteet
• UV-lamput ja Otsoninkehityslaitteistot
• pH-, Cl2- ja johtokykysäätimet uima-allas- ja vesilaitoskäyttöön
• Vedenkäsittelyjärjestelmien komponentit
• Vedenkäsittelyn prosessisuunnittelu
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 vedenkäsittelylAitteet jA -lAitokset
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Laadukasta annostelua
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www.prominent.fi/delta

DELTA® KALVOANNOSTELU-
PUMPPU optoDrive® teknologialla

Kaikki ominaisuudet yhdessä laitteessa
– ProMinentilta

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 40 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 FAX 09-445 912

AIRIT™-ilmastimet
MIXIT™-sekoittimet
• Kunnallisen ja teollisen jäteveden käsittelyyn
• Luonnonvesien hapetukseen
Waterixilta kokonaispalveluna järjestelmien 
suunnittelu, asennus, huolto, etävalvonta ja 
tarvittaessa vuokraus.

Kotimaiset, energiaa säästävät

WWW.WATERIX.COM
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 potkuripumput
 tyhjöpumput
 sekoittimet

KEYFLOW OY
Paalukatu 1 

EDULLISET JA LUOTETTAVAT
VENTTIILIT VEDENKÄSITTELYYN

Satamatie 25
53900 LAPPEENRANTA

Puh. 020 7191 200, fax. 020 7191 209
info@keyflow.fi  www.keyflow.fi

Vesilaitokset, urakoitsijat, 
vesiosuuskunnat

Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700

yhdyskuntatekniikka
.fi

- pumppaamot
- mittauskaivot
- ilmanpoistokaivot
- paineenkorotusasemat
- panospuhdistamot
- muut vesihuoltolaitteet

 verkostot jA vuotoselvitykset

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.com

Meiltä kokonaisratkaisut 
vesihuoltoon:

Pumppaamot, uppopumput, upposekoittimet
kuiva-asenteiset pumput, venttiilit, käynnissäpito

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi
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www.flygt.fi

Pumput 

Sekoittimet 

Ilmastimet 

Pumppaamot 

Myynti 

Vuokraus 

Huolto 

ITT Flygt 50 vuotta
Suomessa! 

ITT Water & Wastewater Suomi Oy 
Mestarintie 8 
01730 Vantaa 
Puh (09) 849 4111 
Fax (09) 852 4910 

Ilmoitus liikehakemistossa �� € / pmm tai pyydä tarjousta! 
Ilmoitusmarkkinointi puh. 0�0 �� ��� / Harri Mannila.

Valitse osastosi ja nosta yrityksesi tunnettavuutta näkyvällä toistolla.

Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa �0 mm, kaksi palstaa ��0 mm.
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VENTTIILIT – KARANJATKOT – PUMPPAAMOT
KAIVOT-PALOPOSTIT-SÄHKÖHITSAUS

ECCUA Oy, LAHTI    Puh. 010-424 4000
info@eccua.fi    www.eccua.fi

HALLINTO JA MARKKINOINTI 
Steniuksentie 11 B 25, 00320 Hki 
Puh. 09 – 44 69 72 
Fax. 09 – 44 69 73 

SUUNNITTELU JA TUOTANTO 
Kisällintie 2, 60100 Seinäjoki 
Puh. 06 – 4144 580 
Fax. 06 – 4144 581 

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

Hiekanerotus- ja 
kuivausyksiköt 
Lietekaapimet
Sekoittimet
Lietteentiivistys- ja 
kuivausyksiköt 
Kemikaalinannos-
telulaitteet
Flotaatioyksiköt 
Biologiset
puhdistamot

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
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www.algol.fi

Kemira Water
PL 330, 00101 HELSINKI
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http://www.kemira.com/water

Vesikemikaalien
ykkönen

 vesikemikAAlit



�0 Vesitalous 5/2009

abstracts Vieraskynä

Erkki Vuori: 
Can household water be too pure?

The adequate supply and purity of 
household water are crucial factors 

to human health and life in general. This 
is why regulations on household water 
also play a key part in laws on protect-
ing health. The laws specify what house-
hold water is and general requirements 
are set out, according to which house-
hold water must be harmless and con-
ducive to health. The laws and decrees 
also set out regulations for monitoring 
water quality. Similarly, the obligation 
to report suspected and actual epidem-
ics to the National Institute for Health 
and Welfare (THL) is prescribed.

Ari Ekroos: 
On the development of 
environmental protection 
legislation and administration

The history of environmental pro-
tection legislation is getting to be 

quite long, even if only norms consid-
ered modern environmental protection 
legislation are counted. In broad terms, 
environmental legislation dates back far 
into history and even in Finland envi-
ronmental legislation – or regulation of 
the use of and even protection of the 
environment – has been in force for 
more than 200 years.

olli VAris, MAtti kuMMu          
And AurA sAlMiVAArA: 
Asia’s ten great rivers under 
stress from change and pressure 
for development

An assessment of major driving forc-
es, pressures for change and vul-

nerability of the ten major river ba-
sins in the Monsoon Asia-Pacific re-
gion was performed. The rivers in-
clude Indus, Ganges-Brahmaputra-
Meghna, Irrawaddy, Salween, Chao 

Phraya, Mekong, Red River, Pearl River, 
Yangtze and Yellow River. The analysis 
was conducted by using various geospa-
tial databases of the river basins includ-
ing data on nature and environment, 
demography, governance as well as so-
cial and macroeconomic development. 
A vulnerability ranking of the river ba-
sins was produced. A clear increasing 
vulnerability trend from northeast to 
the west, i.e. from the Chinese basins 
to the ones in South Asia was detected.

riku VAhAlA: 
tomorrow’s water experts

Not enough attention has been de-
voted to the quality, content and 

quantity of education for the water sec-
tor. Studies by trade and industry touch 
on the water sector, but they do not 
provide enough detailed information 
on the needs for improvement in edu-
cation within the sector. It is time to 
take urgent action to review the situa-
tion in the sector as a whole.

MArE PärnAPuu: 
Finnish-Estonian cooperation

Collaboration between Maa- 
ja vesitekniikan tuki ry (the 

Finnish Land and Water Technology 
Foundation) and Tallinn University 
of Technology on protection for wa-
ter and the environment began in 
1964. It was then that a group of hy-
dro engineers from the Finnish Land 
and Water Technology Foundation, 
under the leadership of their chair-
man Aimo Maasilta, went to Tallinn to 
build links with the Tallinn University 
of Technology, the State Committee 
for Water Management, and represent-
atives of Estonia’s leading construction 
planning bureaus. This was the start of 
what is now 45 years of cooperation 
and friendship. Friendships were also 
forged between families.

lAurA AlAkukku,        
hElinä hArtikAinEn                   
And MArkku PuustinEn: 
Management of natural 
processes is crucial for 
the protection of water in 
agriculture

In halting the eutrophication of wa-
terways, it is necessary to get to grips 

with the processes that generate pol-
lution. When you know how, where 
and when pollution is caused, you 
can choose the correct method to pre-
vent it. Milder winters due to climate 
change increase the need for water pro-
tection, as the risk of localised pollu-
tion from fields and other drainage ar-
eas increases outside the growing sea-
son. Gaining control over agricultural 
pollution of the waterways will require 
more precise targeting of existing pre-
vention methods and an effort in devel-
oping new ways.

Finnish	journal	for	professionals	in	the	water	sector
Published six times annually
Editor-in-chief: Timo Maasilta

Address: Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

Other articles:

tiMo MAAsiltA: 
Water will always be needed

Esko kuusisto: 
Finland’s water in 2069

Björn klöVE, Erkki AlAsAArElA 
And riittA kAMulA: 
A new school for researchers in 
the water sector – VAlUE

PErtti sEunA And Esko kuusisto: 
the history of water associa-
tions in Finland

rAuni nokElA: 
From drops a torrent of knowl-
edge – 60 years of Maa- ja ves-
itekniikan tuki ry´s operations

juhAni kEttunEn: 
Stinginess with water



abstracts

��Vesitalous 5/2009

Vieraskynä

Vesipihit

Yhdysvalloissa on arviolta sata miljoonaa vanhanmallista WC-istuinta. 
Määräaikaishuollettuinakin ne sylkevät viemäriin 3 500 miljardia tur-
haa vesilitraa vuodessa. Ne ovat vesirosvoja. Kun viranomaisten suosi-

tuksena ovat noin kuuden litran säiliöllä varustetut jätöstenhuuhtojat, on liit-
tovaltiossa kymmeniä miljoonia, päivittäisen omavalvonnan läpäiseviä, yli 13-
litraisia pelejä.

Vessan huuhdonta puhuttaa Amerikkaa. Aihe on akuutti siitä syystä, että usei-
ta osavaltioita vaivaa raju vesipula. Viime vuosina osassa Georgian kaupunkeja 
on oltu tilanteessa, missä ihmiskäyttöön tarkoitettu vesi on uhannut loppua 1–2 
viikossa. Raakavesialtaat ja vesivarastoina toimivat järvet kuivuivat toissa vuon-
na monin paikoin niin pahoin, että niiden kalat ja muut eläimet menetettiin. 
Kuivuus oli keskeinen syy myös Kalifornian tuhoisiin metsäpaloihin. 

Ennustetaan, että vuoteen 2012 mennessä 36 osavaltiossa tullaan törmäämään 
vakaviin vesiongelmiin ja että veden käyttöä joudutaan rajoittamaan kipurajoille 
asti. Ongelma on luonnonvarojen runsauteen tottuneille amerikkalaisille henki-
sesti vaikea, sillä sitä ei voi ratkaista vaeltamalla länteen niin kuin ennen tehtiin. 
Päinvastoin. Pulma pahenee koko ajan, kun uutta väestöä tulvii Meksikosta ja 
muualta etelästä jo ennestään veden puutteesta kärsiville alueille. 

Joissain osavaltioissa vesipula on aiheuttanut valtaisan rikosaallon. Esimerkiksi 
Coloradossa toistuvasti rikokseen syyllistyneitä epäillään vuosittain olleen jopa 
noin neljännesmiljoona. He ovat osavaltion asukkaita, jotka vettä säästääkseen 
ovat epäilyjen mukaan ottaneet talojen katolta valuvaa sadevettä talteen ja varas-
toineet sitä. Tämä on, viime kesäkuuhun asti, ollut rikollista toimintaa. Läntisten, 
pääosin 1800-luvulla säädettyjen, osavaltioiden vesilakien tärkeimmän periaat-
teen mukaan vesi nimittäin kuuluu sille, joka sen ensimmäisenä otti käyttöönsä 
(First in Time - First in Right). Nyt mainittuja lakeja tai ainakin niiden tulkin-
taa ollaan vähin erin arvioimassa uudelleen. Esimerkiksi arizonalaisessa Tucsonin 
kaupungissa katolta kiinni saatua vettä ei enää tarvitse palauttaa alkuperäiselle, 
lailliselle omistajalleen.

Vessan huuhtominen on suurin yksittäinen kotitalousveden kuluttaja (30%). 
Siihen halutaan nyt puuttua. USA:ssa kaavaillaankin suositusta, joka määräisi uu-
den vessan vesisäiliön vetoisuuden 1,3 gallonaksi eli vajaaksi 5 litraksi.

Seattlen vesihuollosta vastaava Public Utilities arvioi, että kuusilitraisten vesi-
kalusteiden vaihtaminen viisilitraisiin, säästäisi kotitalouksissa jopa 90-100 dol-
laria vuodessa. Niinpä nuo A+ -luokkaan luokiteltavat kodinkoneet maksaisivat, 
jopa vesirikkaassa Washingtonin osavaltiossa, hintansa takaisin jo parissa vuodes-
sa. Tekemällä suomalaiset eli panemalla säiliöön 2,5 kilon tiilen, alkaisi vedensääs-
tö heti ja investointi tuottaisi paremmin kuin katteettomat asuntolainat hulluina 
vuosina - eikä olisi pelkoa kurssiromahduksesta.

13-litraisten säiliöiden vaihtaminen pienempiin vasta kannattaisikin. On arvi-
oitu, että nelihenkinen perhe säästäisi vuodessa noin 70 000 litraa vettä ja 200-300 
dollaria rahaa vaihtamalla vanhat, väljät vesiromut uusiin flush-off hybrideihin.

Kaikki vesihuoltoa harrastaneet tietävät, ettei tankkia voi pienentää lo-
puttomiin ilman, että viemäriverkostossa alkaa ilmetä laskimosairauksia. 
Ympäristöviranomaiset USA:ssa ovat varautuneet tähän insinööriargumenttiin 
ja laskeneet, että vielä 1,28-gallonainen pyttymalli huuhtoisi helposti normaalit 
10 unssin tuotokset. Alikersantti Lahtista mukaillen voisi heti kysyä, että ”mitäs 
tehärään sillon, kun tuloo se yhärestoista?”

On aivan selvää, että tankkikoon lisäksi on tehtävä muutakin. Ehkä seuraava 
vaihe on Suunnon pulssimittariin tai Polarin rintapantaan yhdistettävä tuotos-
tunnistin, joka ohjaa langattomasti digitaalisen herkkää huuhteluyksikköä. Joka 
tapauksessa: Vettä säästäville innovaatioille olisi Yhdysvalloissa iso tilaus.

juhani kETTunEn
Tutkimusjohtaja, professori
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
E-mail: juhani.kettunen@rktl.fi
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