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uosi 2003 oli veden vuosi. Ei

kiinalaisessa horoskoopissa vaan

YK:n piirissä. Veden r,rroden hen-

keä kuvaa mainiosti sen yhteydessä tu-
tuksi tullut sanonta "You can't cross a

river merely by standing and staring at

the water" eli joen yli ei pääse jos vain
katselee veden lipumista ohi.

Veden merkitys yhteiskuntiery talou-

den ja ympäristön kestäv2in kehityksen

kulmakivenä on ainutlaatuinen. P1a-

neettamme veden kiertoa voi verrata
eliöiden verenkiertoon. Vesi on yksi
strategisimmista luonnonvaroista. Ve-

den merkitys terveyden, ravintoturvan,

elämisen tason, ekosysteemien hyvin-
voinnin ja talouden terveen kehityksen

kulmakivenä on vertaansa vailla. Vesi

vaikuttaa ihmiseen monella tavalla ia
ihminen veteen. Ihminen juo pari kol-
me litraa vettä päivässä, mutta päivit-
täisen ravinnon tuottaminen kuluttaa
3000-5500 litraa vettä. Maailman ener-

giataloudesta vesivoima ja bioenergia

tuottavat lähes viidenneksen. Nämä
molemmat energiamuodot ammenta-

vat voimansa auringosta veden kierto-
kulkua hyväksikäyttäen. Suurtulvista
kärsii jo kaksi miliardia ihmistä vuo-
sittain. Ilman kunnollista vesihuoltoa ia
sanitaatiota on maailman väestöstä yhä

noin miliardi. Vesi liit{y läheisesti jo-

kaiseen kahdeksaan vuosituhattavoit-
teeseen, lotka YK on hy'väksynyt kehi-

tyksen ohjenuorakseen vuoteen 2015 as-

ti. Tätä listaa olisi helppo jatkaa vaikka
kuinka pitkäksi.

Johannesburgin kestävän kehilyksen

huippukokous syksyllä 2002 korosti ve-

Veden vuodesto
veden vuosikymmeneen

den asemaa kestäviln kehityksen Perus-
elementtinä. Veden vuosi 2003 oli näky-

vä seuraus tästä veden merkityksen saa-

masta huomiosta YK:n piirissä. Veden

vuosi oli täynnä veteen liittyviä poliitti-
sia ja tieteellisiä tapahtumia. Ehkä huo-

mattavin niistä oli Japanissa maalis-
kuussa jåirjestetty Kolmas maailman ve-

sifoorumi. Foorumissa keskusteltiin ve-

sialan haasteista hyvin laajaln, yli 24 000

osallistujan voimin. Yksi näki.'vimmis-

tä tuloksista oli vaatimus, että vesien

hoitoon ja veteen liittyvän infrastruk-
tuurin käytettävien investointien mää-

rä tulisi karkeasti ottaen kaksinkertais-

taa, iotta YK:n vuosituhattavoitteiden
toteutuminen tuntuisi realistiselta.
UNESCO veti tästä tärkeän johtopää-
töksen: investoinneilla fuskin on kestä-

vää tulevaisuutta ellei koulutusta kehi-

tetä vähintään samassa tahdissa.

Veden vuonna kokoontui YKn 58.

yleiskokous. Se huomioi myös veden
näkyvästi julistamalla maailman vesi-

vuosikymmenen alkavaksi maailman
vesipäivästä 223.2005. Vesivuosikym-

menen teema on vettä elämää varten,

Water for Life. Keskeiset tavoitteet ovat

veden merkityksen korostaminery nais-

ten osallistumisen parantaminen ja ve-

teen liittyvän yhteistyc;n kehittäminen

vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi.

Mitä Suomi voisi tehdä paremmin
kuin tähän asti? Suomen vesialan osaa-

minen on korkeatasoista. Vesi on ollut
mukana kehitysyhteistyössä vuosi-
kymmeniä. Oman maan vesiasiat ovat

hJvässä mallissa.

Kuitenkin Suomen rooli maailman-

tasoisena vesialan vaikuttaiana on iää-

nyt radikaalisti jälkeen siitä, millaisek-

si esimerkiksi Ruotsin, Tanskan, Hol-
lannin tai eräiden muiden vastaavan ko-

koisten eurooppalaisten maiden rooli
on kehittynyt. Näissä maissa vesialaan

on panostettu voimakkaasti ottamalla

yliopistot ja korkein koulutus keskipis-
teeksi. Filosofiana on ollut pitkälti sama

kuin mitä lainasin alussa vesivuoden
teemana: pystyäkseen auttamaan mui-
ta on oltava vahva ja aktiivinen. Suo-

messa tämä ajattelu on tuntunut vie-
raalta. Kehityshankkeet ovat eläneet

omaa elämäänsä ilman kytkentää yli-
opistomaailmaan ja ilman paineita ke-

hittya monipuoliseen suuntaan. Suo-

malaiset ministeriöt tuntuvat olevan
kiinnostuneempia seuraamaan ja ke-

hittämään Ruotsissa, Hollannissa tai
muualla toimivia yliopistoyksiköitä
kuin omiaan.

Veden vuosikymmen - heti alusta
lähtien - tarjoaisi loistavat puitteet uu-
distaa Suomen 1ähestymistapaa kan-
sainväliseen vesialan kumppanuuteen
ja kehityspanoshrkseen. Suomi voisi ra-

kentaa vahvaa tulevaisuuteen tähtää-

vää osaamista panostamalla syste-

maattisesti korkeakoulutukseen. Vesi-

ja kehitysalan koulutuksen, kehitys-
hankkeiden ja muiden toirr-Lintojen vah-

va keskus tai vähintään verkosto ei oli-
si lair-rkaan huono idea. Hy'viä esimerk-
kejä tästä lfiestymistavasta on helppo
loytaa lahimaista. Pystyäkseen ylittä-
mään virran on oltava vahva, ja vielä

vahvempi on oltava, jos haluaa auttaa

muita joen ylityksessä. a
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Mooilmqn vesitilqnteen
fulevqlsuus

Leonordo do Vinci, renessonssinoikoinen toiteiliio io tiedemies,

sonoi: "Vesi on luonnon liikkeelleponevo voimo." Menneinö oi-

koino monet pitivöt tatA liioitteluno, mutto 2000-luvun olusso

Leonordon nökemysten konsso on voikeoo ollo eri mieltö. Eri-

tyisestiviimeisten viiden vuoden oikono vettö on olettu pitöö yh-

tenö törkeimmistö luonnonvoroisto. Tömönhetkistö io tulevoi-

suuden vesitilonnetto onolysoitoesso on todettu, ettö mooilmon

vesitilonteen huononeminen iotkuu seuroovon vuosikymmenen

oikono io kenties pidempöönkin, ellei vesistö pidetö huomotto-

vosti porempoo huolto kuin nyt. Vesi tulisi nAhda osono looioo

kehitysprosessio io olisi pikoisesti ymmörrettövö, ettö mooilmo

elaa todello suurten muutosten oikoo, iohon vesisektorin tulisi

reogoido orvioimollo uudelleen omoo ioimintoonso hyvin pe-

rusteellisesti.

Asit K. Biswas
johtaja

Third World Centre for Water Mangement,

Meksiko

E-mail: akbiswas@att.net.mx

n jokseenkin outoa, että veden-
hoidon ammattilaiset ja vesitilan-

teeseen erikoistuneet kansainvä-

liset instituutiot eivät ymmärtäneet
maailmanlaajuisen vesitilanteen vaka-

vuutta vielä 1990luvuila, vaikka jotkut

asiantuntijat olivatkin ennustaneet ti-
lanteen jo ainakin pari vuosikymmen-
tä sitien. Tilanteen vakavuutta kuvan-
nee parhaiten se tosiasia, että maail-
manlaajuinen vesikriisi ei ollut edes mi-
tättömien asioiden listalla YK:n kan-
sainvälisessä vesi- ja ympäristökon{e-
renssissa Dublinissa tai YK:n ympiiris-
tö- ja kehityskonferenssissa Rio de Ja-

neirossa. Molemmat tapahtumat järjes-

tettiin vuonna1,992 ja niitä pidettiin
1990luvun virstanpylväinä.

Hieman yli kymmenen vuotta mYö-
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hemmin ei yksikään objektiivisesti ja

kiihkottomasti suhtautuva henkilö voi
väittää, että Dublinin konferenssi olisi
ollut hyvin suunniteltu ja järjestetty.
Konferenssin järjestäjät eivät tuolloin

)..mmiirtiineet maailman mahdollisia ve-

siongelmia liihestulkoorkaan niiden ko-

ko laajuudessa, saati että olisivat etsi-
neet tai suositelleet realistisia ratkaisu-

ia. Lisäksi Dublinin konJerenssin odo-

tettiin muuraavan perustukset Rio de

Janeiron korLferenssille. Kenellekäåin ei

siis tutlut yllätyksenä se, että veteen liit-
tyvät ongelmat jäivät lähes täysin vail-
le pääitäjien huomiota Rio de Janeiros-
sa.

Käytännön syistä kaikki valtionpää-

miehet ohittivat vesiongelmat olanko-

hautuksella Riossa. Heidän lausunto-

jensa anallysi paljastaa, että päiihuomio

oli poikkeuksetta aiheissa, jotka sivusi-

vat ilmastonmuutosta, luonnon moni-

muotoisuutta ja metsien hakkuita. Ve-

si oli parhaimmillaankin mitätön asia

täysistuntojen aikana. Agenda 2L, ioka
oli Rion kon{erenssin keskeisin tuotos,
sisiiltää kylliikin kappaleen vedestä. Vet-

tä käsittelevä kappaie on myös huo-
noimmin muotoiltu. Näin ollen, huoli-
matta Dublinin ja Rio de Janeiron kon-

ferensseihin osallistuneiden instituu-
tioiden ja yksilöiden nimellisestä pa-

noksesta, heidän todellinen vaikutuk-
sensa maailmanlaaiuisen, alueellisen ja

paikallisen vesitilanteen parantamiseen

ei ole ollut uskottavaa, vaikka monet

kansainvliliset iiiqestöt ja yhteistyötahot

kuluttivat miljoonia nåiiden kahden ta-



pahtuman tulosten markkinoimiseen.

Puolueeton tarkkailija ei voi muuta kuin

todeta, että vesisektorin kehitykseen nä-

mä kaksi tapahfumaa eivät vaikuttaneet

millään tavalla.
1990luvun loppuun mennessä kan-

sainvälisten poliittisten vaikuttajien
huomio alkoi pi.kku hiljaa kiirurittyä ve-

teen. 2000luvun alussa useat kansain-

väliset järjestöt päättivät yht'äkkiä, että

maapalloa uhkaa vesikriisi, jollaista ih-
miskunta ei ole vielä koskaan kohdan-

nut. Vesi sai osakseen huomattavasti
enemmän huomiota Johannesburgin
huippukokouksessa vuonna 2002 kuin
Riossa kymmenen vuotta aikaisemmin.

YK:n kestävän kehityksen komitea
päätti, että vedestä tulee yksi keskei-

simrnistä asioista, ja YK:n yleiskokous
julisti vuoden 2003 "Kansainväliseksi
makeanveden vuodeksi."

Vesialan amrnattilaiset alkoivat tois-

taa, että "toimirninen kuten ennen' @u-
siness as usual) ei enää ole vaihtoehto,

vaikka todellisuudessa he ovat jatka-

neet käyttäytymistäåin kuin uusia vaih-

toehtoja ei olisi olemassakaan!

Tulevoisuuden
ongelmof

Vaikka tulevaisuuden ennustaminen
onkin vaarallista, yksi asia voidaan en-

nustaa täysin varmasti: vuonna 2030

maailma on hyvin erilainen kuin tä-
nään. Muutokset, joita joudumme to-
distamaan seuraavan 25 vuoden aika-

na, ovat todennäköisesti laaioja ja kau-

askantoisia ja aivan eri suuruusluokkaa

kuin ne, joita olemme todistaneet vii-
meisen 25 r''uoden aikana. Kantavia voi-

mia, jotka todennäköisesti edesauttavat

näitä muutoksia, ovat nopeasti muut-
tuva väestön ikäjakauma, kehitysmai-

den samanaikainen kaupungisfuminen
ja urbanisaation leviäminen myös maa-

seudulle, nopea tekniikan kehittymi-
nen, globalisaation nopeutuminen ja

laajentuminery inhimillisen pääoman ja

instituutioiden toiminnallisuuden pa-

rantuminen, entistä tehokkaampien
kansallisten ja hallitusten välisten toi-
mintaperiaatteiden toteuttaminen sekä

tieto- ja viestintävallankumouksen ai-

kaansaama inhimillisten odotusten ja

tiedon iatku va lisääntyminen.
Vesisektori on olennainen osa maail-

maniaajuista järjestelmää ia se käy taa-

tusii läpi suuria muutoksia seuraavan

25 vuoden aikana. Itse asiassa on to-

dennäköistä, että vesitaloudellinen toi-
minta ja prosessit muuttuvat seuraavar

25 vuoden aikana enemmän kuin vii-
meisen 2000 vuoden aikana. Monet

näistä muutoksi.sta tapahtuvat muual-
la kuin vesi.sektorilla, mihin puolestaan

vesialan ammattilaiset eivät pysty vai-

kuttamaan milläåin tavalla.
Perinteisesti vesialan ammattilaiset

ovat jättäneet huomiotta vesisektorin
ulkopuolella vaikuttavat maailmanlaa-
juiset voimat, vaikka juuri nämä voivat
muokata vedenkäyttöä, veden saata-

vuutta ja vedenhoitoa fulevaisuudessa.

Esimerkiksi globalisaation vaikutukset
jätetäåin edelleen huomiotta, vaikka seu-

raavan 5-15 vuoden aikana globalisaa-

tiovoimat saavat todennäköisesti aikaan

valtavia muutoksia veden käytössä ja

tarpeessa useissa eri maissa Yhdysval-

loista Japaniin ja Kiinasta Meksikoon.

Myöskään bioteknologian, suolanpois-

ton, tieto- ja viestintätekniikan ym. vai-

kutuksiin ei kiinnitetä huomiota, vaik-
ka juuri näiden alojen kehitys mäåiritte-

lee vesisektorin tulevaa toimintaYmpä-

ristöä ja ratkaisumalleja.
Edelleen uskotaan ja ennustetaan, et-

tä tulevina vuosikymmeninä maailmaa

kohtaa suuri vesikriisi. Kansainväliset
järjestöt Maailmanpankista ja YK:n eli-

mistä lfitien Maailman vesineuvostoon

(World Water Council) ovat viime vuo-
sina julkaisseet keskenään hyvin sa-

manlaisia maailmankarttoja, ioissa yhä

useampi maa kärsii vedenpuutteesta
viimeistään vuonna 2005 veden muut-
tuessa yhä harvinaisemmaksi.

Tällainen "muoti-ilmio" ei tietenkä2in

ole ainoastaan vesisektorin ongelma.

Valitettavasti poliittisesti korrekti rum-

pujen lyönti ja muoti-ilmiö saa osakseen

enemm?in huomiota kuin tieteelliset tut-

kimukset ja looginen ajattelu. Herää ky-

symys: kuinka luotettav'ia tällaiset en-

nustukset vesikriisistä ovat? Useat kan-

sainvälisesti vaikutusvaltaiset instituu-
tiot ovat julkaisseet yhteneviä ennus-

teita, mutta usein ilman minkäåinlaista

viittausta alkuperåiiseen tietoifiteeseen!

Ennusteet on tehty sellaisten tietojen
pohjalta, joiden puolueeton tarkastelu

osoiftaa, että ne ovat erittäin epäluotet-

tavia monista eri syistä, joista ainoas-

taan joitakin tarkastellaan tässä.

Ensiksikin tiedot, joiden perusteella

ennusteet ja kartat on laadittu, ovat erit-

täin epäluotettavia. Third World Cent-

re for Water Management -keskuksen

tekemän laajamittaisen analyysin pe-

rusteella on todettava, että tämiinhetki-
set maailmanlaaiuiset luvut on luotu
kansallisten arvioiden pohjalta, jotka pe-

rustuvat usein virheellisiin tietoihin
(useissa tapauksissa poikkeama oli sa-

toja prosentteja), ja joissakin tapaukis-

sa tiedot ovat täysin vääriä. Monien
suurten maiden, kuten Intian ja Kiinan,

arvioita veden saatavuudesta ja käy-
töstä on olemassa, mutta kenelläkäåin ei

o1e tarkkaa käsitystä siitä, kuinka tark-

koja ja käyttökelpoisia nämä kansalliset

tilastot ovat. Ore siis mahdotonta saada

minkäänlaista edes kohtuullisen 1uo-

tettavaa kuvaa maailmarrJaaiuisen ja/ tai

kansallisen vesitilanteen kehittymises-

tä, sillä täI1ä hetkellä arviot perustuvat

epätäydellisiin ja epäluotettaviin kan-

sallisiin tietoihin.
Toiseksi, tämänhetkisissä tutkimuk-

sissa käytetään vedenottoa vedenkulu-

tuksen mittarina. Metodologisesti tämä

on tietysti täysin väärin. Toisin kuin öl-
jy, vesi on uudelleen käytettävissä ole-

va luonnonvara, jota voidaan käyttää
useita kertoja. Jotkut tiedemiehet ovat

esimerkiksi arvioineet, että Colorado-
joen jokainen vesipisara kaytetaan tal-

Ia hetkellä 6-7 kertaa ennen kuin se las-

kee mereen. Maailmanlaaiuisestikin vet-

tä käytetäåin uudelleen yhä useamrnin

sekä virallisesti että epävirallisesti, ja

kaikki merkit viittaavat siihery että ve-

den uudelleenkäyttö lisääntyy tulevina

vuosikymmeninä kaikissa maissa.

Myös tulevaisuuden ennustukset, jotka

perustuvat virheellisiin tietoihin, ovat
vääristyneitä. Noin kymmenessä vuo-

dessa veden uudelleenkäyttöasteen
noustessa vedenottotietojen käyttö sel-

laisenaan tulee olemaan tarkoitukse-
tonta, koska saatavilla olevan veden ia
kaytetyn veden arvioidut mätirät olisi-

vat täysin virheellisiä.
Tällä hetkellä veden uudelleenkäy-

töstä ei ole olemassa edes kohtuullisia
arvi.oita kansallisella tasolla saati sit-
ten koko maailman kattavia. Joistakin
teollisuusvaltioista, esimerkiksi japa-

nista, Iöylyy tietoja. Lisåiksi vesialan am-

mattilaiset eivät valitettavasti koe uu-
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delleenkayttoä tärkeänä osatekijänä

maailmanlaajuisten vesivarantojen ole-

massaoloa ja käyttöä arvioitaessa. Tä-

mlin perusteella ja olemassa olevien en-

nusteiden valossa tulevaisuuden veden

puute ja mittakaava vaikuttavat hyvia
epäilyttäviltä.

Kolmanneksi, veden hinnoittelu on

todennäköisesti yha tärkeämpi tekijä
2000luvulla. Tämän kehityskulun net-

totuottona lienee huomattava edistys

kysynnzin hallir.rnassa, jolla tällä hetkel-

lä on vain hy'vin pieni rooli useissa maa-

ilman maissa etenkin maatalouteen
käytettävan veden osalta. Tämä tar-
koibtaa, että lyhyessä ajassa, noin vuo-
sikymmenen aikana, tämiinhetkiset ve-

denkäyttöennusteet osoittautuvat yli-
mitoitetuiksi kysynnän hallinnan li-
sääntlneen vaikutuksen myötä.

Neljänneksi, pohj aveden saatavuus

on todennäköisesti arvioitava ionkin
verran tämänhetkistä arviota suurem-

maksi veden hinnoittelun levitessä laa-

jemmalti ja teknoiogian kehityessä. Tåil-

la hetkella useimmissa maissa maata-

lous kayttäa eniten vettä, joka on lisäk-

si käytåinnössä ilmaista. Tämiin vuoksi
pohjavesialueiden kartoitukseen ei ole

ollut taloudellista houkutinta, ia maatl-

manlaajuiset ja kansalliset arviot käy-
tettävissä olevista pohjavesivaroista
osoittautunevat huomattavasti todelli-
suutta pienemmiksi. Onkin todennä-

köist4 että arviot hyödlmnettävissä ole-

vista pohjavesivararmoista kasvavat tu-
levaisuudessa huomattavasti.

Kaikki tämänhetkiset arviot maail-
manlaajuisesta vedentarpeesta tulevai-
suudessa ovat todennäköisesti aivan lii-
an korkeita, varsinkin kun kysynnän
hallintaa aletaan käyttää laajemrnin. Ar-
viot on tarkastettava ja niitä on pienen-
nettävä seuraavan vuosikymmenen ai-

kana. Saatavilla olevan veden määrä on

arvioitu aivan liian alhaiseksi siksi, et-

tä veden kierrätys ja uudelleenkayttö
on jätetty huomioimatta, pohjaveden
saatavuus on arvioitu liian pieneksi ei-

kä ole otettu huomioon sitä, että tekno-

logian kehitys tekee suolanpoistosta ja

uusista vaihtoehtoisista vedenlähteistä

entistä houkuttelevampia. Kun otetaan

huomioon aikaisempaa korkeammat ar-

viot veden saatavuudesta ja aikaisem-

paa pienempi vedentarve sekä osoitet-

tavissa olevat parannukset vesihuolto-
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laitoksissa, maai.lmanlaajuisen vesiti-
lanteen tulevaisuudesta voidaan tällä
hetkella o11a varovaisen optimistisia.

Tämä ei tietystikäiin tarkoita sitä, et-

tä maiden olisi heippoa mukautua
uusiin tosiasioihin vesitilanteen muut-
tuessa nopeasti. Monet maat kokevat
sujuvan muutoksenhallinnan varmastr

vaikeaksi sosio-poliittisten rasitteidery

instituutioiden vastusfuksen" yhä mo-

nimutkaisemman hallintaiarPeery etu-

risfuiitoien sekä tämänhetkisten ja van-

holen tehottomien vesitaloudellisten toi-

mintamallien vuoksi. Koska "business

as usual" ei tulevaisuudessa ole kestä-

vä vaihtoehto kaikille maille, poliitik-
kojery vesialan ammattilaisten ja vesi-

laitosten on pakko reagoida muuttu-
neisiin olosuhteisiin todennäköisesti
seuraavan 10-15 vuoden kuluessa ha-

lusivatpa he sita tai eivät. Kaikki nämä

seikat yhdessä niihin liitfyvien kehitys-

kulkujen kanssa saavat maailmanlaa-
juisen vesikriisin "tuomiopäivän en-

nustukset" kuulostamaan iokseenkin
epä todennä köisil tä seu raavina vuosi-
kymmeninä.

Maailmanlaajuisen vesikriisin uhka

pelkästään veden fysikaalisen niuk-
kuuden vuoksi, kuten tällä hetkellä ole-

tetaan, on ylirnitoitettu. Jos vesisektoria

uhkaa jokin kriisi, se johtuu todennä-

köisesti kahdesta seikasta, ioista kum-
pikaan ei tillä hetkellä saa osakseen riit-
tävästi huomiota.

Ensimmäinen kriisin aiheuttava seik-

ka voi olla jatkuva veden laadun huo-

noneminen. Veden laafuury toisin kuin
veden määräåin, ei kiinnitetä riittävästi
huomiota maailmanlaajuisesti, vaikka
se on jo nyt yksi avainongelmista. Edes

suurimpien teollisuusmaiden kuten Yh-

dysvaltain ja Japanin kohdalla kansal-
lisen veden laadun tilanteesta ei tällä
hetkella ole selkeää kuvaa. Kehitys-
maissa ja maissa, jotka ovat parhaillaan
läpikäymässä siirtymävaihetta, kuten
Indonesia, Nigeria, Venäjä ja Meksiko,
ja joissa laillinen ja institutionaalinen ke-

hys ja verkosto veden laadun tarkkai-
luun ovat puutteelliset, laadun tark-
kailuun ei yksinkertaisesti ole riittävää
ammattitaitoa ja laboratorioiden laa-

dunvalvonta ja -varmisfus on riittämä-
töntä. Lisäksi korkean tason päättäjät

monissa kehitysmaissa kiinnostuvat
laatuasioista lahinna vain silloin, kun

asiasta koituu huomattavia paikallisia
kriisejä poliittisten tahojen ja/tai me-

dian aiheuttaman paineen vuoksi.

Ei liene yllattaväA että yllä mainittu-
jen puutteiden johdosta ongelmat ve-

den laadussa ovat kehitysmaissa muut-
tumassa yhä vakavammiksi. Esimer-

kiksi lähes kaikki pintavedet kaupun-
ki- ja teollisuusalueilla ja niiden lahei-

slydessä ovat saastuneet. Vaikka tiedot
pohjavesistä ovat riittiimättömät, on sil-

ti todennäköistä, että myös pohjavesi

on yha laajemmin saastunut asutus-

keskusten Iäheislydessä.
Veden huonon laadunvalvontai2iries-

telmiin vuoksi kehitysmaiden ja siirty-
mävaiheessa olevien maiden kansalli-

set tiedot antavat enimmäkseen vääris-

tyneen kuvan veden laadusta. Yleises-

ti ottaen näissä maissa viralliset kuvat
ovat huomattavasti ruusuisemmat kuin
todellisuus.

Third World Centre for Water Ma-
nagemen t -keskuksen tekemien viime-
aikaisten arvioiden perusteella voidaan

todeta, eftä useiden kansainvälisten jiir-

jestöjen julkistamista virallisista pu-
heista ja tilastoista huohmatta alle kym-
menen prosenttia latinalaisessa Ameri-
kassa tuotetusta jätevedestä puhdiste-
taan asianmukaisesti. Tilanne on hy'vin

samankaltainen Aasiassa ia luultavasti
vielä pahempi Afrikassa. Lisäksi suurin

osa kehilysmaiden yliopistoista ei pys-

ty tarjoamaan riittävää koulutusta ve-

den laadun hallintaan. Nopea lisäka-

pasiteetin rakentaminen alueella olisi
vähintään uroteko, vaikka olosuhteet

olisivatkin parhaat mahdolliset. Lisäk-

si meiltä puuttuvat ajankohtaiset, koh-
tuulliset tutkimukset siitä, millaisia in-
vestointeja latinalaiseen Amerikkaan ja

Afrikkaan tarvitaan jäteveden puhdis-
tamisen tehostamiseksi tämiinhetkisel-

tä alle kymmenen prosentin surkealta

tasolta edes jokseenkin hy'väksyttäväl-
le 50-70 prosentin tasolle. Ainoa, mitä
tällä hetkellä voidaan varmasti sanoa

on se, että jäteveden puhdistuksen ja

hoidon kokonaisinvestointikustannuk-
set kohoavat todennäköisesti tähti-
tieteellisiin lukemiin, ja monissa mais-

sa näiden erittäin korkeiden tarpeiden

tyydyttäminen ajoissa koetaan hyvin
vaikeaksi.

Toinen mahdollinen tulevaisuuden
kriisi koitunee puutteellisista inves-



toirureista veden mäåiriin ja laadun suh-

teutiamiseen. lnvestointitarve iä teveden

puhdistukseen on todettu io aiemrnin.

Nämä tiedot pitävät paikkansa ainoas-

taan pistekuormituksen osalta, inves-

tointitarvetta hajapäästöjen hallinnassa

voidaan talla hetkella vain arvailla
myös OECD-maissa. Lisäksi kaikista
jännittävimpien vesiprojektien kun-
nostaminen ja modernisointi kehitys-
maissa vaatii valtavia investointeja. Sa-

moin uudet projektit ovat muuttumas-

sa entistä kalliimmiksi, koska kaikista
tehokkaimmat kohteet on jo toteutettu

tai niitä ollaan toteuttamassa ja so-

siaaliset ja ympåiristölliset toimenpiteet

ovat tarpeen. Tämän hetken kustan-
nusarvioanalyysit seuraavan sukupol-
ven vedentuotantoProsesseista kehi-
tysmaissa viittaavat siihen, että ne ovat

1,75-3 kertaa suuremmat kuutiometriä
puhdasta vettä kohden kuin tämåinhet-

kisten nykyteknologiaprojektien todel-

liset kustannukset. Korkeat kustan-
nukset eivät kuitenkaan heijasta tä-
mänhetkisiä budiettiarvioita läheskaän

kaikissa kehitysmaissa.
Maailmanlaajuisesti olemassa olevien

vesiprojektien ja jäteveden puhdistus-
laitosten modernisoinnin ja tehokkaan

hoitamisen sekä uusien laitosten ra-
kentamisen investointikustannukset
nousevat tämänhetkisten tietojen pe-

rusteella tfititieteellisiin lukemiin. Tiil-
la hetkella edes summittaisia arvioita
kustarrruksi.sta ei ole olemassa. Ongel-

mana on siis se, mistä riittävät rahalli-

set investoilnit saadaan. Kehitysmaat
ja siirtymävaiheessa olevat maat, joissa

tarve vesiprojektien kunnostukseen ja

uusien hankkeiden toteuttamiseen on

suurin, ovat kaikkialla maailmassa vel-

kaantuneet ja tarvittavan pääoman fuo-

tantokyky on rajallinen. Lisåiksi Maail-
manpankki ja paikalliset kehityspankit
ovat jatkuvasti vähentäneet vesikehi-
tysprojekteille tarkoitettujen avustus-

tensa osuutta kokonaislainamäärästä.
Myös sosiaalisiin ja ymp:iristöllisiin toi-

mintoihin kohdistuvat suuret paineet

saavat kansainväliset rahalaitokset en-

tistä vastahakoisemmiksi uusien vesi-

kehi gsproiektien aloittamiseen riippu-
matta niiden laaioista sosiaalis-talou-

dellisista hyödyistä. Tosiasiassa 2000

-luvun historioitsiia voi jälkeenpäin te-

kemässään analyysissa väittää, että
Sardar Sarovar -hanke (Narmadan pa-

to) Intiassa oli Maailmanpankin "Viet-

nam" 1990-luvulla. Alueelliset kehitys-

pankit, jotka kaytannön syistä seuraa-

vat Maailmanpankin esimerkkiä useim-

milla alueilla, ovat ottaneet ainakin epä-

virallisesti hyvin samankaltaisen asen-

teen.

On siis todennäköistä, että ellei tä-

miinhetkinen tilarrre parane huomatta-

vasti, 2000-luvun vesikriisiksi voi muo-

dosfua investointien puute.

Yhleenveto

Maailma muuttuu hyvin nopeasti ja sen

mukala myös olemassa olevien vesita-

loudellisten meneteLmien on muufutta-
va. Mahdolliset tulevaisuudennåikymät

1'a ongelmat on analysoitava objektiivi-

sesti odotettavissa olevien muutosten

valossa. Tulevaisuuden vesitilanteen
ratkaisun lopullisessa anallysissa pai-

navat erityisesti teot, eivät sanat. On-

gelmat ja niiden mahdolliset ratkaisut

on laadittava objektiivisesti, jotta ne voi-

daan käsitellä tehokkaasti ja ajallisesti

järkevästi. Eilispäivän ennusteet eivät

enää pysty valaisemaan uuden, ePä-

vakaan ympäristön tilaa, jonka vaati-
mukset ja tarpeet ovat toderuriiköisesti

hyvin erilaisia heijastaen useiden si-

dosryhmien tarpeita ja en\a, nopeita

teknologian muutoksia, globalisaatiota
ja häikåiilemätöntä taloudellista kilpai-
lua.

Siirryttäessä 2000-luvulle tarvitsem-

me selkeåin tulevaisuudenvision ia toi-
mintasuulnitelman vision toteuttami-
seksi parhaalla mahdollisella tavalla
niin, että se palvelee ihrnisyyttä. Näi-
den askelten ottaminen ajallisesti ja ta-

loudellisesti kalnattavalla tavalla ei ole

helppo tehtävä, mutta se on keskeinen

vaatimus tulevaisuuden vesiammatti-
laisille. Talla hetkellä menossa on val-

lankumous, vaikka kaikki tarkkailijat
eivät sitä ole huomarureetkaan. Tämiin
vallankumouksen koittaessa pitkäikäi-
set ajatusmallit kehittyvät todennäköi-

sesti edelleen yhä nopeamrnin tai kato-

avat kokonaal. Koskaan aikaisemrnin

ei ihmiskunnan historiassa näin valta-

via muutoksia ole tapahtunut näin Iy-
hyella aikavälillä. Seuraavien vuosi-
kymmenten kuluessa joudumme to-
dennäköisesti todistamaan kamppailua

siitä, kuinka vettä käytetäiin. On ensi-

arvoisen tåirkeää, että vesialan ammat-

titaito ei ainoastaan tunnista muutok-
sia, vaan pystyry myös jeirjestiimäZin vas-

tatoimia näiden odotettavissa olevien
muutosten osalta aioissa ja kustannus-

tehokkaasti.

o
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V,Tiäffi:ä::rå:::iä
ja, joiden päätarkoituksena on ollut
edistää ympäristöön liittyvää päätök-

sentekoa. Näistä konferensseista ehkä

merkittävin oli vuonna 1992 Rio de Ja-

neirossa jär;estetty ympäristö- ja kehi-

tyskonferenssi, Unced. Yksi sen pää-

tuotteista oli Agenda 21 -raportti, joka

kartoitti kestävään kehitykseen tarvit-
tavat toimet ja niiden rahoituksen.
Agenda 21 sisälsi myös veteen keskit-

tyvän kappaleen, jossa hahmoteltiin
kestävåin vedenkayton ja hallinnan pe-

rraatteet.

Jos vesi ei kaikkien mielesta saanut

Riossa sille kuuluvaa asemaa, on se ol-

lut keskipisteenä sarjassa kansainväli-

siä vesikon{erensseja vuoden 1977 Mar
de Platan lahtien kokouksesta. Sen iäl-
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Kqnsoinvöfislen vesien
kestävö kehiryt

Vesi on noussut yhdeksi törkeimmistö ympöristö- io kehitysky-

symyksistci konsoinvölisillö oreenoillo. Sekö veden lootu ettö sen

möörö ovot olleet neuvotteluien kohteeno useisso konsoivölisis-

sö kokouksisso. Julkilousumot eivöt kuitenkoon riitö, voon tor-

vitoon toimintoo. Tössö ortikkelisso keskityn konkreettisiin honk-

keisiin, ioillo pyritöön suoielemoon voltioiden valisia sisövesi-

lo ronnikkoolueiio.

keen maailman vesikonferensseja on
j;irjestetty säiinnöllisesti, viimeksi vuon-
na 2003 Kiotossa. Voidaan varmasti sa-

noa näiden huippukokousten tuoneen
veteen liittyvät ongelmat laajemman
yleisön tietoisuuteen. Kokouksissa on
myös sovittu monista kestävään vesi-
talouteen liitty-vistä periaatteista, kuten
vuonna 1992 Dublinissa jiirjestetyn ve-

si- ja ympiiristökokouksen hyväksymät

periaatteet tai vuoden 2000 Haagin
maailman vesikonJerenssin ministeri-
tason julkilausuma.

Kymmenen vuotta Rion huippuko-
kouksen jälkeen maailman johtajat ke-

rääntyivat Etelä-Afrikan Johannesbur-
giin maailman kestävän kehityksen
huippukokoukseen (Wssd). Kuluneen

vuosikvmmen aikana oli havaittu, että

erilaisten julkilausumien sijasta oli aika
varmistaa niissä lausuttujen periaattei-

den kaytannön toteutus. YK:n pääsih-

teeri Kofi Annanin aloitteesta Johan-
nesburgissa päätettiin keskittyä muu-
tamaan keskeisimpään haasteeseen ja

siihery miten niihin tulisi vastata. Tästä

syntyi ns. Wehab (Water, Energy,
Health, Agriculture, Biodiversity) -raa-

mi, jossa vesi lueteltiin ensimmäisenä.

Voidaan sanoa, etta Wehab tarkensi ym-
päristötavoittteita, jotka oli määritelty
harmittavan löyhästi YK:n vuonna 2000

laatimissa Vuosituhannen kehitysta-
voitteissa MDG). Useat MDG -tavoit-
teet liittyvät kiinteästi veteen, koska
puhdas vesi on keskeinen tekijä esim.

terveydenhuollossa ja ravinnonfuotan-
nossa. Onkin ehdotettu, että puhdas ve-

si luokiteltaisiin perustavaa laatua ole-

vaksi ihmisoikeudeksi (Scanlon et al.

2004).

YK -järjestelmä on osoittanut poik-
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keuksellista yhteistyökykyä laadittaes-

sa seurantaohjelmaa, joka on raPortoitu

uudessa 23 :n järjestön yhteisvoimin
tuottamassa vesiraportissa (YK 2003).

Samaten vuoden 2005 keväällä järjes-

tettävä Kestävlin kehityksen komission

13. kokous (CSD-13) keskittyy veteery

sanitaatioon ja asuinyhdyskuntien ke-

hitykseen.

Konsoinvöliset vedet io
niiden erifysongelmoi

Erityisen kategorian muodostavat vesi-

varat, jotka jakaantuvat kahden tai
useafiunan maan alueelle. Tällaisia ve-

sialueita on suuri osa maailman joista,

iärvistä ja pohjavesistä. Neuvostoliiton
ja Jugoslavian hajoamisen jalkeen jaet-

tujen vesialueiden luku nousi, ja lasku-
jen mukaan maailmassa on nyt 261. kan-
sainvälistä jokea ja 45 % maa-alueista

sijoittuu niiden valuma-alueelle (Wolf

eI aL.1999). Näitä vesialueita koskevat

ongelmat ovat vielä moninaisempia

kuin kansallisia vesiä koskevat. Koska

uhat seuraavat usean itsenäisen maan

toimista, on oleellista, että nämä pysty-
vät sopimaan yhteisesti toimenPiteistä,
joilla uhkia minimoidaan. Tämä ei ole

heippoa, koska maat yleensä näkevät

veden stra tegisena I uonnonvarana ei-

vätkä katso suopeasti naapureiden yri-
tyksiä rajoittaa vesivarojen käyttöä. Ve-

sivaroja uhkaavat ongeimat saattavat

liitlyä niin veden mätirä?in kuin sen laa-

tuun. Ensin mainifusta tapauksesta esi-

merkki olisi, kun yläjuoksun maa ra-

kentaa patoja tai käyttää suuren osan

vedestä kasteluun, niin ettei sitä riitä
tarpeeksi alajuoksun naapurille. Veden

laafu un vaikuttavat luonnollisesti kau-

pungeista, teollisuudesta ja maatalou-

desta fulevat saasteet sekä sedimentaa-

tio.
Kansainvälisten vesien halliruran po-

liittisuudesta kielii se, että kesti vuosi-

kymmeniä saada aikaan vesiä koskeva

kansainvälinen sopimus. Prosessi aloi-

tettiin Helsingissä vuonna 1966 ja sopi-

mus viimeisteltiin vasta 1999, mutta se

ei ole vieläkäiin tullut voimaary koska
vain harvat maat ovat ratiJioineet sen.

Mooilmonloaiuinen
ympöristörohosto

Tärkein rahoituslähde kansainvälisia
vesiongelmia ratkoville hankkeille on

Maailmanlaajuinen ympäristörahasto,

GEF.5e perustettiin vuonna 1991, kun
tiedettiin Rion Unced -kokouksen luo-
van paineiia teollisuusmaista kehitys-
maihin suuntaufuvien rahoitusvirtoien
lisäämiselle ympäristösektorilla. GEF

on rahasto, johon osallistuu nykyisin
17 6 rnaata joko rahoittajina tai vastaan-

ottajina. Sen rahoittamia hankkeita vai-

mistelevat ja toteuttavat pääosin kaksi
tärkeintä kansainvälistä kehitysjä{es-
töä, YK:n kehitysohjelma (Undp) ja
Maailmanpankki seka YK:n ympäris-
töhjelma (Unep). Perustajien tietoinen
pääiös oli rakentaa rahasto olemassa

olevien järjestöjen sisäiin, jotta voitaisiin
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vaikuttaa niiden toimintaan kestävän

kehityksen suuntaan.

GEF:stä tuli Rion biodiversiteettiä ja

ilmastonmuutosta koskevien sopimus-

ten rahoitusmekanismi kehitysmaissa
ja muutostalousmaissa. Myöhemmin
listaan lisättiin YK:n aavikoitumissopi-

mus ja ympiiristömlrkkiä koskeva ns.

Tukholman sopimus. Päätettiin myös,

että GEF voi vastaanottajamaiden yh-

teisestä pyynnöstä rahoittaa hankkeita,
jotka suojelevat kansainvälisiä vesi-
alueita, ml. joe! järvet, pohjavedet ran-

nikko- ja merialueet. Rahaston perusta-

misesta lähtien GEF on rahoittanut yli
80 kansainvälistä vesihanketta yhteen-

sä n. 625 miljoonalla dollarilla. Kun mu-
kaan lasketaan yhteisrahoitus muista
lähteistä, on GEF:n kansainvälisten ve-

sihankkeiden aw o yli 1.,7 mlljardia dol-
laria. GEF:n kokonaisrahoitus vuosina

20022006 on noin kolme miliardia dol-

laria, josta Suomen rahoifusosuus on 30

miljoonaa euroa.

Vaikka maailmasta yhä puuttuu kat-

tava vesisopimus, on olemassa lukuisia
erityisiä sopimuksia, jotka liiftl'vät esim.

maalta tuleviin päästöihin tai tiettyihin
kansainvälisiin vesialueisiin (vanhim-
pia näistä ovat mm. Tonavan alueen so-

pimus sekä Kanadan ja Yhdysvaltain
rajavesiä koskeva sopimus). Jo ensim-

mäisenä toim i nta vuosi kymmenenään

GEF:stä on muodostunut suurin näitä
rahoittava lähde (Merla 2002).

Rahaston toimintastrategia on laa-

dittu silmälläpitäen kansainvälisten ve-

sien hallinnan poliittista arkaluontei-
suutta. On oleellista saada kaikki tietyn
vesialueen kehitykseen vaikuttavat
maat mukaan sen suojeluun. On siten

t?irkeää vakuuttaa maat siitä, että niiden
edut tulevat huomioon otetuiksi ja että

suositellut toimenpiteet ovat kaikkien
kannalta perusteltuja. Vaikka sitä ei suo-

raan sanota missään virallisissa doku-
menteissa, tämä periaate auttaa eh-

käisemään mahdollisia veden käytön
konflikteja naapurimaiden välillä (Uit-
to ja Duda 2002).

Hankkeet aloitetaan yleensä tutki-
malla tieteellisesti, mistä erilaiset uhat
vesialueelle ovat peräisin. Tätä proses-

sia kutsutaan nimellä TDA (transbound-

ary diagnostic analysis) ja siina kartoi-
tetaan joka maan osalta ne tekijät, jotka

vaikuttavat vesialueen tervevteen, ku-
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ten kaupunkiery teollisuuden ja maata-

louden päästöt, ranta-alueiden raken-

taminen, metsänhakkuut jne. On tär-
keää, että TDA tehdaan yhteistyössä
jokaisen maan oman tiedeyhteisön
kanssa, jotta prosessin uskottavuus ei

kärsi. Kun TDA on valmis, se esitetään

yhtaaikaa jokaisen maan poliittisille
päätöksentekijöille, joiden tehtävä on

sopia strategisesta toimintaohjelmasta

(SAP). Siina jokaiselle maalle priori-
soidaan ko. vesialuetta suoielevat toi-
met tarkkoine tavoitteineen ja aikatau-

luineen. Kun tästä paketista on sovittu,

voivat maat hakea GEF:ltä rahoitusta
sen toteuttamiseen. On tietenkin selvää,

etteivät GEF:n varat riitä kaikkien toi-
rnien rahoittamiseen ja monet vaadifta-
vista toimenpiteistä, kuten esim. kau-
punkien jätehuolto, ovat selvästi mai-
den omien kehityspyrkimysten puit-
teissa. GEF:n rahat käytetään niihin toi-
menpiteisiiry jotka vaaditaan kansain-

välisten vesiosuuksien suojeluun. Muut
toimet ovat maiden vastuulla ja niihin
ne voivat hakea lainoia tai muuta ra-

hoitusta vaikkapa kansainvälisiltä ra-
hoituslaitoksilta tai bilateraalisilta avun-

antajilta.
Oleellista on, etta kaikki tuottavat

sektorit maa-, metsä- ja kalataloudesta
rakennus-, energia- ja kuljetussektorei-
hin ovat mukana hankkeissa, koska ve-

sialueiden ympåiristö lopunkaiken riip-
puu niiden toiminnasta. Hankkeiden
suunnitieluun ja toteuttamiseen pyri-
tään saamaan mukaan myös alueella
asuvat ihmiset, kansalaisjärjestöjä sekä

mahdollisimman paljon yksityinen sek-

tori. Jotta paikalliset ihmiset ja insti-
tuutiot saataisiin mukaan alusta saak-

ka, aloitetaan käytännön toimet paikal-

listasolla samaan aikaan, kun etsitään
poliittista konsensusta maiden välillä
isoista kysymyksistä.

Hankkeisiin kuuluu tärkeänä osana

avoin tiedonkulku ja jatkuva arviointi
niiden edistymisestä. Py'rkimyksenä orL

että asiasta Kinnostuneet tahot, mukaan

lukien luonnonvaroista riippuvaiset ja
toimenpiteistä hyöt1'vät ihmiset, tietä-
vät hankkeen suunnitelmista ja voivat
seurata sen edistymistä. Jatkuva ja
avoin seuranta auttaa myös harkkeiden
toteuttajia ja rahoittajia tekemään vaa-

dittaessa korjauksia suunnitelmiin. Kos-

ka isojen vesialueiden ympäristön pa-

rannukset usein vaativat pitkiä ajan-
jaksoja, seurantajärjestelmissä arvioi-
daan varsinaisten ympäristövaikufus-
ten lisäksi niitä toimenpiteitä ja proses-

seja, joita hanke toteuttaa. Siten vesi-

alueiden käyttoon liittyvä lainsäädän-

tö ja investoinnit esimerkiksi veden-
puhdistamoihin kuuluvat seurantaan
(Uitto 2004).

Esinrerkkeiö Afrikosto io
Euroopostu

Tanganjika on maailman neljänneksi
suurin järvi, jonka jakaa nelja maata, Bu-

rundi, Kongo, Sambia ja Tansania. Jär-
vi on erittäin kalaisa ja sen antimista
elaa miljoonia ihmisiä. Järven ympäris-
tön heikkenevä tila kuitenkin uhkasi ka-

lataloutta. YK:n kehitysohjelman avus-

tuksella tehty analyysi identifioi tär-
keimmät järveä uhkaavat tekijät: jäte-

vesipäästöt kahdesta kaupungista, Bu-

jumbura Burundissa ja Kigoma Tansa-

niassa; metsien hakkuusta ja peltojen
raivaamisesta j ohtuva sedimentaatio;

seka kaupallinen ylikalastus. Hankkee-

seen osallistuvat maat sopivat yhteisesti

toimintaohjelmasta, joka kohdistui ku-
hunkin yllämainittuun alueeseen. Vä-
kivaltaisuudet Burundissa ja Kongossa

hidastivat hankkeen etenemistä, mutta
viime aikoina onkin sitten edetty harp-
pauksin. Hankkeen saavufukset on si-

netöity jäven kestävän kehityksen so-

pimukseen ja sen osana perustettuun
Tanganjikajärven yhteistyöjärjestöön.
Prosessin menestyksen takana ovat sen

tieteellinen perusta, jonka loi kaikkien
osallistujamaiden ja kansainvälisen tie-

deyhteisön laatima TDA, sekä avoin tie-

donvälitys, joka on auttanut kaikkia
osapuolia ymmärtämään järven ja sen

kalatalouden pitkänfiihtäimen suojelun
tarpeellisuuden.

Toinen esimerkki on Euroopasta, mis-

sä Undp auttaa Venäjää, Valkovenäjää
ja Lrkrainaa niiden yhteisen Dnieper-jo-
en suojelussa. joki kulkee tiheästi kau-
pungistuneen alueen lapi, jossa asuu 32

miljoonaa ihmistä entisissä Neuvosto-
tasavalloissa. Saastuminen on vakavaa
ja sen lisäksi jokeen on rakennettu val-
tava määrä patoja, kanavia, kosteikko-
jen kuivausprojekteja ym. viimeisten 80

vuoden aikana. Vuosittain 1,5 miljoo-
naa tonnia mineraaleja ja 700 000 ton-
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nia orgaanisia aineita valuu Dnieper-jo-
keen, joka kuljettaa ne Mustaanmereen.

Hiljattain valmistunut GEF:n rahoituk-
sella tehty TDA iohti kolmen maal val-

mistelemaan ja allekirjoittamaan toi-
mintaohjelmaan ja Dnieperin alueorga-

nisaation perustamiseen. Siihen osallis-

tuvat kaikki joenvarren oblastit, eri mi-
nisteriöitä ja kansalaisjärjestöjen edus-

tajat jokaisesta maasta. Sen vastuualu-

eena on tutkimus, seuranta ja tarvitta-
vat ympäristönhuo11on toimenpiteet.
Tällaisen elimen perustaminen on mer-

kittävä saavutus ja oleellinen alku kan-

sainvälisen joen pelastamiselle.

Arviointi

Tietääkseen operaatioittensa vaikutuk-
set paremmin ja ymmärtääkseen mikä

toimii ja mikä ei GEF teettää ohjelmis-

taan laajoja ulkopuolisia awiointeja. Vii-

meisin kansainvälisten vesien ohjelmalr

arviointi esitettiin rahaston hallinto-

neuvostolle marraskuussa 2004 (Mee et

a1. 2004). Arwiointi o1i pääosin hwh po-

sitiivinen. Ohjelma o1i auttanut maita
toimimaan yhdessä yhteisten vesivaro-
jensa kestävän kehitylsen hyväksi.
Vaikka laajojen vesialueiden 1'mpäris-
tönlaadun pararLnukset ovat hitaita, on

tärkeää ymmärtää niitä kohtaavien uh-
kien moninaisuus ja poliittiset paineet,

kun maat parhaansa mukaan pyrkivät
kehittamaan talouttaan. On välttämä-
töntä paneutua ensin hallintajärjestel-
mien kehittämiseen ja yhteisen vision
luomiseen, jotta ympäristön ja taloudel-

lisen kehitvksen tarpeet saadaan yhte-

neneviksi.
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Mihin suuntoon vesiolon io sen koulutuksen tulisi kehittya?

Tössö ortikkelisso esittelemme kuuden yksinkertoisen mufto te-

hokkoon vesiteesin ovullo oiotuksiomme vesiolon kehitystor-

peisto: Lisöö uskollusto I Lisöö poikkitieteellisyyttö ! Lisöö yhteis-

h/ötöl Lisöö nuoriol Lisöö konsoinvölisyyttöl Lisöö vostuuto ke-

hitysmoille! Lue io kommentoi!

F nti uro*"'a alkavat sekä kansainvä-

I linen veden vuosikymmen että kes-

Itävän kehitvksen opefuksen vuosi-

kymmen. Näiden kunniaksi päätim-
me itse nuorina vesialan tutkijoina ja jat-

ko-opiskelijoina katsoa 10 vuofia eteen-

päin ja miettiä miten suomalaisen vesi-

alan sekä veteen liittyvän korkeakou-
lutuksen tulisi sinä aikana kehittya.
Omasta taustastamme johtuen ltihesty-

mistapamme on varsin kalsainvälinen
sekä vesivara- ja insinööripainoitteinen.

Tapa, jolla tulevaisuuteen tässä kat-

sorffne, poikkeaa hieman normaalista,
sillä päätimme esitellä ajatuksemme
naulaamalla Vesitalous-lehden sivuille
kuusi vetistä mutta hyvin perusteltua

teesiä (kts. taulukko). Teimrne vesitee-

sit tarkoituksella yksir.rkertaisiksi mut-
ta kärkeviksi, mielipiteitä, ajatuksia ja

keskustelua herättämään - toivottavas-

ti ne siinä myös onrListuvat! Mikäåin tee-

seistämme ei ole maata mullistavan
uusi, ja osa ehdotuksistamme on ehkä

turhankin idealistisia. Tåirkeitä ne ovat

kuitenkin mielestämme kaikki.

VESITEESIT

Lisöö uskollusto

Lisiiö poikkitieteellisyyilö

lisöö yhteistyötö

lisöä nuorio

lisöö konsoinvölisyyttö
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lisöö vostuuto kehitysmoille



Vesiteesejä miettiessämme huoma-

simme, että ne muodostavat luonnos-

taan eräänlaisen sykliry jossa yksi teesi

johtaa toiseen ja toinen teesi kolman-

teen. Tämä korostaa teesien keskinäis-

tä linkittymistä sekä myös osittaista
päällekkäisyyttä; niinpä teesejä tu-
lisikin tarkastella pikemminkin yhtenä

:::"""O"","na 
kuin erillisinä palasi-

lisöö uskollusto

Uskallusta kokeilla ja
myös erehtYä

"Vesi on yksi tulevaisuutemme kriitti-
simmistä kysymyksistä. Siksi tarvit-
semme uudenlaista lähestymistaPaa ve-

sivarojen hallintaan: koko vesisektorin

täytyy uudistua ja kehittyä." Nämä mo-

neen kertaan toistetut lauseet ovat epäi-

Iemättä totta. Vesi ja vesivarojen hallin-

ta on jo nyt kriittinen kysymys monilla

alueilla ja mm. väestönkasvu ja ilmas-

tonmuutos käriistävät ongelmia en-

tisestään. Useimmat vesikriittisistä
alueista sijaitsevat kehittyvissä maissa

Afrikassa ja Aasiassa, muita merkittä-

viä ongelmia on jo monessa lZinsimaas-

sakin.

Orastavaa vesikriisiä ei voi ratkaista

perinteisin insinöörimenetelmin, vaan

siihen tarvitaan kokonaisvaltaista nä-

kemystä vesivarojen hallirurasta. Tämä

tarkoittaa myös uusien asenteiden ja

menetelmien omaksumista: sekä vesi-

alan koulutuksessa että työssä täytyy
uskaltaa kokeilla, yrittää ja erehtya. Ta-

hän kuitenkin on liian harvoin riittä-
västi resursseia ia voimavaroja. Kon-

sulttiprojekteissa ei yleensä ole varaa

kokeilla eikä erehtyä, kun taas yliopis-

toja fioissa uusia menetelmiä kehite-

täåin) vaivaa vakava resurssipula. Päät-

täjien tulisikin 1ähteä mukaan koko-

naisvaltaiseen vesivarojen hallintaan ke-

hittämällä perusopetusta ja tutkimus-

ta yliopistoissa muiden keinojen kuin
leikkausten avulla. Konsulttiprojekteis-

sa taas tavoitteita ia toimintaperiaattei-

ta tulisi kehittää vastaamdan paremmin

nykyisiä tarpeita. Myös projektien eva-

Iuointiin ja seurantaan tulisi kiinnittää

niin yliopistoissa kuin konsulttiprojek-

teissakin enemmän huomiota.

Uusien asenteiden ia menetelmien ke-

hittäminen tarkoittaa, että on uskallet-

tava olla ennakkoluulotory on löydet-

tävä aiemmasta radikaalistikin poik-
keavia ratkaisuja nopeasti muuttuviin
tilanteisiin. Jatkuvaan oppimiseen ia so-

peutumiseen luo pohjan oman työn
kriittinen tarkastelu ja evaluointi. Epä-

onnistuessakin täytyy uskaltaa tunnus-

taa omat virheet ja heikkoudet ja myös

oppia niistä. Ennen kaikkea täyt11z us-

kaltaa katsoa oman osaamisalueen ul-
kopuolelle, si11ä yhden alan erikois-
osaaja - edes insinööri - ei enää pärjää

yksin. Poikkitieteellisyyttä ja yhteis-

työtä eri alojen väIillä tulisikin tukea

niin opiskeluvaiheessa kuin työelä-
mässäkin.

Lisöö poikkitief eellisyytf ö

Opintoj a muissa ylioPistoissa,
poikkitieteellisiä vesialan kurssej a

Vesivaroien hallinta on paljon enerrulliin

kuin veden hallintaa: on kyse myös ym-

päristöstä, taloudesta, sosiaalisista ky-

symyksistä ja politiikasta. Kokonais-
valtaisen vesivaroien hallinnan (IWRM)

tavoitteena on vedery maan ja muiden

luonnonvarojen hallinta tavalla, jolla
maksimoidaan tasa-arvoinen taloudel-

linen ja sosiaalinen kehitys ja huoleh-

ditaan samalla myös ympäristön kestä-

västä tilasta.

Näin laajan ja kurmianhimoisen ta-

voitteen saavuttaminen vaatii eri kou-

lutusrajat ylittävää moni- ja poikki-
tieteellistä näkemystä ja osaamista.

Luonnollisin askel poikkitieteellisyy-
den saavuttamiseksi on kannustaa
opiskelijoita poikkitieteellisiin opin-
toihin. Viime syksynä valtakunnalli-
seksi laajentunut yliopistojen välinen
joustava opinto-oikeus- eli JOO-me-
nettely tarjoaa t2ihå'in erinomaisen mah-

dollisuuden. Poikkitieteellisten opin-

toien harioittaminen on helpompaa
kuin koskaan aiemmin, nyt on valn
saatava vesialan opiskelijat tosissaan

innostumaan.
Esimerkiksi meille vesialan insinöö-

riopiskelij oille opintokonaisuus kan-

sainväLisestä politiikasta, biologiasta tai

vaikkapa sosiologiasta avaa oven uu-

denlaiseen maailmaan, jossa suorin reit-

ti pisteiden A ja B välillä ei välttämättä

kuliekaan suoraa pitkin. Samalla en-

nakoluulot murenevat ja ymmärrys eri

aloilla opiskelevien erilaisista lähesty-

mis- ia aiattelutavoista lisäåinfi. Tästä

ymmärryksestä on hyötYä mYöhem-

minkin työelämässä, kun eri alojen

osaajat ovat 1äheisessä yhteistyössä.
Toinen vielä tehokkaampi, mutta

myös haastavampi tapa 1isätä poikki-
tieteellisyyttä on järjestää yhteisiä, vah-

vasti ryhmätöihin ja kaytäntoön pai-

nottuvia kursseja vesivarojen halhntaa

tutkivien yliopistojen välillä. Tällaisel-

la kurssilla sekä luennoitsiiat että opis-

kelijat olisivat useista eri yliopistoista,
ja ryhmätöiden aiheet voisivat liittyä
vaikkapa jonkin suomalaisyrityksen
kansainväliseen vesiprojektiin. TälIä ta-

valla poikkitieteellisyys olisi luonnolli-
nen osa sekä luentoja että ryhmätöitä ja

kurssi toisi käytännönläheisellä tavalla

esiin eri tieteenalojen välisen yhteistyön

tarpeen sekä mahdolliset ongelma-
kohdat. Täytyy nimittäin muistaa, että

poikkitieteellislys ei sinåinsä ole itseis-

arvo, vaan pikemminkin eri alojen eri-

koisosaajien välistä sujuvaa yhteistyö-
tä.

Myös tekniikan osaajien välistä poik-

kitieteellisyyttä tarvitaan. Esimerkiksi
kehitysmaiden kasvavien kaupunkien
räiähtäviä ongelmia ei ratkota kapea-

alaisella osaamisella, vaan sellaisella

laajalla yhdyskuntasuunnittelulla ja ra-

kentamisella, joka ottaa huomioon
myös ympäristöry sosiaalisen aspektin
ja poliittisen toirnintakentåin. Niiin myös

tekniikanalan opinahjojen on koottava

kehitysmaatutkimuksensa yhteen ja et-

sittävä synergiaa voidakseen toimia
kansainvälisillä markkinoilla.

lisöö yhteistyötö

Yhteistyö = työtä yhdessä

Vesialan uusiin haasieisiin vastaamhen

vaatii paitsi uuden-laista asennetta myös

olemassa olevien resurssien ja osaami-

sen mahdollisimman tehokasta hyö-

dyntämistä ja lisäämistä. Nämä resurs-

sit ovat levittäytyneinä niin yliopistoi-
hiry tutkimuslaitoksiin, ministeriöihin
kuin yrityksiinkin ja jokaisella näistä

instituuteista on oma erityisosaamis-

al ueensa ja vahvuutensa.
Ennakkoluuloton yhteistyö on siis en-

siarvoisen tåirkeää. Ennen kaikkea se on
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tärkeää kansainvälisissä vesialan

hankkeissa, joissa entistä avoi-
mempi yhteistyö eri laitosten vä-

lilla tuo uutta potkua ja tekemi-
sen meininkiä. Yhteistyön lisää-

miseen tulisl kiinnittää huormo-

ta jo projekteja suunniteltaessa,
- : :u a:; ll { :i tUtki_r4>>4 rlrYU> yaaLra)tLra )e

musprojektien rahoittajilla on

merkittävä rooli. Suomi on suh-

teellisen pieni tekijä kansainväli-
sillä markkinoilla. Yhteistyö11ä

saisimme helpommin ylitettya
kriittisen toimintamassan, millä
meidät otettaisiin vakavammrn
kansainvälisissä tarjouskilpai-
luissa ja hankkeissa.

Omasta mielestämme erityi-
sesti vliopistojen ja yritysten vä-

lisen yhteistyön 1isääminen on
tärLeää. Tuler aisuuden vesialan osaa-

minen rakennetaan yliopistoissa: teo-

reettisen tutkimuksen Iisäksi yliopis-
toilla fulisi siksi olla myös vahva linkki
kä1,täntöön ja kullakin hetkellä käyn-
nissä oleviin vesialan hankkeisiin. Yh-

teisbyö toisi myös yritl ksille uuhta. aka-

teemista näkemystä asioihin ja samal-

la linkin yliopistoihin ja vesialan tule-
-.^;^....f,^.^ ^^^^:::-v4lbuuuErr uöaalr[r.

lisöö nuorio

Nuorissa on fulevaisuus

Vesialan tulevaisuus tulee olemaan
haasteellinen - uudenlaiset ongelmat
vaativat uudenlaisia menetelmiä.
Uusien menetelmlen omaksumisessa ja

kehityksessä eri ikäisten osaajien yh-
teistyö on voirnaa. Tämiin vuoksi myös

nuoret vesialan opiskelijat ja ammatti-
laiset fu lee ottaa enfistä paremrnin mu-
kaan vesialan kehittämiseen. Pelkkä

mukanaolo ei kuitenkaan ole tarpeek-
si, vaan nuorille on myös annettava
alusta saakka tarpeeksi vastuuta. Työ-

uraansa aloitteleva tai vaikkapa vain
työharjoittelussakin oleva nuori tulisi
nähdä ennen kaikkea tiedon ja taidon
eieenpäin viejänä ia kehittäiänä.

Nuoret uskaltavat kokeilla ennakko-
luulottomasti uusia asioita ja menetel-
miä ja he näkevät vanhat menetelmät
ja toimintatavat usein aivan eri tavalla

kuin kokeneemmat kollegat. Tämä us-

kallus tulee valjastaa vesialan kehittä-

t6 vEStTALOt-rS t,/?005

Veneellö vesislön yli Mekongin Delfosso.

(Kuvo: Morko Keskinen)

miseen: saadessaan vastuuta nuori ke-

rää kokemusta ja samalla koko vesiala

hyöfy tuoreesta näkemyksestä. Oikean

tasapainon 1övtyminen kokemuksen
ja nuoruuden välillä on luonlollisesti
tärkeää.

Tirlevaisuuden tekijät ovat tämZin pZii-

vän opiskelijoita. Siksi opiskelijoihin tu-
1ee panostaa jo nyt! Vesialan opintojen
poikkitieteellislryttä ja monipuolisuut-
ta on 1isättävä ja opiskelijoille saatava

kokemusta ja näkemystä mvös Suomen

ulkopuolelta, mieluiten kehittyvistä
maista, joissa tulevaisuuden suulmrrrat
vesikysymykset ratkotaan. Tämä on
kuitenkin mahdotonta nykyisilla re-

sursseilla ja niinpä ulkoministeriön ja
yritysten rooli asian parantamiseksi
on keskeinen.

Kansainvälisiin vesiprojekteihin oli-
si uskallettava ottaa mukaan myös nuo-
rempia asiantuntijoita vaikkapa diplo-
mityötä tai työharjoittelua tekemään.
Tässä Suomi voisi ottaa mallia länsi-
naapuristaan, jossa SlDA antaa apura-
hoj a kehitysyhteistyoprojekteissa teh-

täviä lopputöitä varten. Malli näyttää
toimivan erinomaisesti ja useat sadat
opiskelijat saavat vuosittair pienellä pa-

noksella kokemusta työskentelystä ke-

hitysmaissa. Samalla he toimivat myös
tärkeinä linkkeinä - eräänlaisina nuo-
risosuurlähettiläinä - kehitysmaiden ja

Ruotsin väli11a. Näistä linkeistä on

takuulla hyötyä myöhemminkin se-

kä Ruotsille että opiskelijoille itsel-
1een.

Iisöö kqnsoinviilisyyf tö

Kansainväliset opinnot ja
tutkimus hyödyksi
myös kotimaassa

VesiaIan tulevaisuus näyttää erit-
täin kansainväliseltä. Yhä suu-
rempi osa vesiprojekteista on mo-

nen eri maan välisiä hankkeita,
joissa on mukana osaa]ia eri a1oi1-

ta ja eri kulttuurei:|.a. Vesialalla
tarvitta\ dt iiedot ja taidot kehit-
tvvät ja muuttuvat entistä no-
peammin. Tämän vuoksi myös
kotimainen vesiala tarvitsee en-

tistä enemmän uusia ja erilaisia
kansainvälisiä tuulia.

Perinteisesti kansainvälisvyttä
on lisättv yl iopistojen opiskelila-

vaihdolla, joka onkin erinomainen tapa

kerätä kokemusta vieraassa kulttuuris-
sa elämisestä ja myös saada ulkomaa-
lalsta näkemystä suomalaiseen yliopis-

tomaailmaan. Tä1laisen kulttuurivaih-
don lisäksi olisi tärkeää lisätä mvös var-
sinaista tutkijavaihtoa sekä Suomesta

että Suomeen. Jokaista jatko-opiskelijaa

tulisi kannustaa suorittamaan osan
opinnoistaan ulkomailla ja samalla te-

kemään enemmän tutklmusyhteistyö-
tä ulkomaisten kollegoiden kanssa.
Kansainväliseen tuikijavaihtoon on to-
ki jo olemassa useita väyliä. Vastuu on

slis jä11een enr-ren kaikkea meillä opis-
kelijoilla: meidän täyty.v uskaltaa reip-

paasti lähteä paitsi oman korkeakou-
1umme, myös oman kotimaamme u1-

kopuolelle.
Suomeen olisi myös saatava 1isää u1-

komaalaisia jatko-opiskelijoita ja tutki-
joita sekä muista länsimaista että ennen

kaikkea kehitysmaista. Tämä vaatii en-

tistä avoimempaa ja joustavampaa toi-
mintaa sekä yliopistoissa että ministe-
riöissä. Tä11ä hetkellä byrokratia vai-
keuttaa merkittävästi kehitysmaista tu-
levien tutkijoiden ja opiskelijoiden saa-
nrrrnicta Srrnmeen

Kuten ede11a jo mainitsimmekin, tär-
keä tapa 1lsätä vesialan kansainvälis-
tymistä on ottaa nuorla, valmistumis-
vaiheessa olevia opiskelijoita rohkeas-

ti mukaan kansainvälisiin vesiprojek-
teihin. Myös vapaaehtoistyö vaikkapa
jossain ympäristöalan kansalaisjärjes-
tössä voi tarjoata mukavan hengähdys-
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tauon opiskelusta ja samalla tairkeiinyh-

teyden varsinaiseen ruohonjuuritason
tvöhön kehitvsmaissa.

lisöö vostuutc kehitysmoille

Ratkaisut kehitysmaiden
vesiongelmiin maista itsestään

Viimeinen vesiteesimme on hieman
yleisempi ja kansainvälisempi. Koska

vesi on ia tulee olemaan entistä kriitti-
sempi kysymys etenkin kehitysmaissa,

tärkeimmät veteen liittyvät ratkaisut
tehdaan näissä maissa. Suurin osa ve-

sialan osaamisesta on - muiden tie-
teenalojen tapaan - kuitenkin keskitty-
nyt teollistuneihin länsimaihin ja lahes

kaikki kehitysmaiden vesiprojektit to-

teutetaan edelleen länsimaisten kon-
sulttien voimin tai ainakin iohdolla. Ta-

mä tarkoittaa myös sitä, että projektit
ovat usein heikosti linkitbmeitä paikal-

liseen kulttuuriin ia ihmisiin, eivätkä
siksi aina onnistu saavuttamaan tavoit-
teitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Vesialan osaamisen parantaminen ke-

hitysmaissa on erittäin tärkeää. Tämä

tarkoittaa paitsi kapasiteetin rakenta-

mista ja kouluttamista myös vastuun
antamista. Kehitysmaiden osaajille ja

instituuteille täytyy antaa entistä mer-

kittävämpi ja itsenäisempi rooli kan-
sainvälisesti rahoitetuissa hankkeissa.

Myös kehitysyhteistyövaroin toteutet-

tavia projekteja tulisi antaa entistä
enemmän paikallisten ministeriöidery
yliopistojen ja yritysten vastuulle. Tä-

hän suuntaan ollaankin menossa, sillä

niin Suomen kuin muidenkin maiden

kehitysapua suunnataan aiemman han-

ketuen sijaan yhä enemmän sektori- ja

budjettitukena suoraan kehitysmai-
den hallituksille; tällöin myös paikal-
listen osaajien mahdollisuus osallistua

hankkeiden toteuttamiseen toivottavasti
lisääntlTr.

Yhleenveto

Yllä esitetyt kuusi yksinkertaistettua ve-

siteesiä toivat esiin ajafuksiamme vesi-

alan nykytilanteesta ja kehittämistar-
peista. Teesien tarkoituksena ei ole luo-

da kokonaisvaltaista kuvaa vesialasta,

vaan paremminkin tuoda esille asioi-

ta. ioihin tulevaisuudessa tulisi kiinnit-

tää enemmän huomiota. Toivomme

myös, että artikkelimme herättäisi aja-

tuksia ja tuntemuksia sekä virittåiisi laa-

jemmankin keskustelun aiheesta.

Vaikka keskityimmekin tässä artik-
kelissa vesialan ongelmakohtiin ja muu-
tostarpeisiin, tapahtuu alalla erittäin
paljon myös positiivista kehitystä. Useat

yllä esitetyistä teeseistä on otettu aina-

kin osittain huomioon Suomessa, ja ve-

sialan korkeakoulutuksessa ja tutki-
muksessa on viime aikoina otettu mer-

kittäviä askelia kohti suurempaa poik-
kitieteellisyyttä ja kansainvälisyyttä.
Mahdollisuudet sekä kansainvälisten

että poikkitieteellisten opintoien suo-

rittamiseen ovat jo nyt erittäin hyvät.

Silti vain suhteellisen pieni osa opiske-

lijoista hyödyntää tätä mahdollisuutta.
Vasfuu muutoksesta on meillä vesialan

opiskelijoilla, tulevaisuuden tekijöillä.
Suomalaisen vesialan ja veteen liitty-

viin korkeakoulutuksen tulevaisuus ei

suinkaan näytä huonolta. Avoimella ja

ennakkoluulottomalla asenteella ja hie-

man paremmilla resursseilla vesiala
pystyy takuulla vastaamaan edessä ole-

viin haasteisiin sekä kotimaassa että ul-
komailla.

a

Kirkkaasti parempi
Puhdasta vettä yli40 vuotta!

Käänteisosmoosi ja nanosuodatus
UV-sterilisaattorit

Talousvesisuodattimet Teollisuussuodatti met

Uraanin ja radonin poistolaitteet
Arseenin poistolaitteet

Uima-allaslaitteet

Kemikaalien annostelulaitteet

ffis*p*ilec(IY3**

vafpegllcari 2s, PL 19, 2lzlli RAISIO ph. {02} 436 73S, fax{02} 43S 7355, s€Ftec@sepatec'f

m,uw.hohsepartec.fi

VESTTALOUS 1/20A5 r7



Vettö elörnälle
2005-201 5

Annukko lipponen
avustava asiantuntija

UNESC0, Division of Water Sciences,

Pariisi

E-mail: a. lipponen@unesco.org

X*k;ffi:h:i"ff{il
alkavaksi kansainvälisenä veden päi-
v änä 22.3.2005. Yleiskokous velvoitti
pääsihteeri n ryhtymaan toi mih v uosi-

lg.mmenen aktiviteettien j tirjestiirniseksi

ottaen huomioon Kansainvälisen ma-

kean veden vuoden 2003 tulokset ja

YK:n kestävän kehityksen komission
(Commission on Sustainable Develop-
ment, CSD) 12. ja13. session työn. CSD

seuraa ja raportoi Rion yrnpairistö- ja ke-

hityskonferenssin (1992) sopimuksia, ja

sessioita järjestetään vuosittain. CSD:n

toimintaohjelma keskittyy veteen, sa-

nitaatioon ja asuinyhdyskuntiin kluste-

rina vuosina 2004-2005.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuuri-
järjestö UNESCO ja YK:n talous- ja so-

siaaliasioiden osasto (UN DESA) teki-

I8 VESITALOUS I /2005

Yhdistyneiden konsokuntien Konsoinvölinen toiminnon vuosi-

kymmen - vettö elamalle - pööfl./y 2015 vuosituhottovoitteiden

mööröoikoon. UN Woter volmistelee ohielmoo vuosikymme-

nelle, ionko tovoitteeno on mm. poronioo yhteistyoto veteen liit-

tyvien konsoinvölisten ongelmien rotkomisesso. Konsoinvölisen

hydrologion vuosikymmenen (l 965-1 97 al iovesihuollon io so-

nitootion vuosikymmenen (1 981-1 990) iölkeen YK-iöriestöien

toiminto on muuttonut luonnettoon: teknisestö ovusto io mene-

telmien kehittömisestö on siirrytV vesivorotiedon io polveluiden

tuottomiseen.

vät yhteistyötä ja jakoivat vastuun ma-

kean veden teemavuoden 2003 tapah-
tumista. Vuoden tavoitteena oli lisätä
maailmanlaajuisesti tietoisuutta vesi-

varojen kriittisestä tilasta ja veden kes-

tämättömästä kulutuksesta. Erityisesti
teemavuoden palkittu verkkosivu osoit-

tautui merkittäväksi tiedotuskanavak-
si suurelle yleisölle.

Vuonna 2005 alkava kansainvälinen
vesivuosikymmen peräänkuuluttaa
huomion kiinnittämistä nykyistä enem-

män vesikysymyksiin kaikilla tasoilla

sekä vesiohjelmien ja projektien toteut-

tamiseen. Erilyisesti pyritäåin varmista-
maan naisten osallistuminen. Vuosi-
kymmen sitouttaa maita uudelleen
vuonna 2000 annetun vuosituhatiulis-
tuksen veden ja sanitaation kehitysta-

voitteisiin, Johannesburgin toteutta-
missuunnitelmaan ia Rion konferenssin

hyväksymäänAgenda 21:een. UN Wa-

ter, joka 2003 virallistettiin YK-järjestö-
jen koord inoi vana elimenä seuraamaan

Johannesburgin ja vuosituhattavoittei-
den veteen liittyviä päätöksiä, osallis-

fu u kokonaisuudessaan vesivuosikym-
menen ohjelman valmisteluun YK:n ta-

lous- ja sosiaaliasioiden osastolla toi-
mivan sihteeristönsä johdolla.

Vuosikymmen io
vuosituhotfovoitfeel

Toiminnan vuosikymmenen loppu
ajoittuu vuosituhattavoitteiden määrä-

aikaan 2015, rnikä tekee siitä edistymi-
sen seurannan kannalta merkittävän.

Johannesburgin toteuttamissuunnitel-
ma lisäsi tavoitteisiin niiden ihmisten
osuuden puolittamisen vuoteen 2015

mennessä, joilla ei ole saatavilla perus-
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Noisien osallistumisen porantaminen vesMoroien hallintoon liillyvaan pöötöksentekoon on globaalillo tosollo tunnustellu io
oinokin YK:n vuoden t 977 Mor del Plotan vesikonferenssisto löhtien sekä myös kansotnvälisen vesihuollon io sanifootion

vuosikymmenen (t?81-1990) oikano. Edelleen monisso kehitysmoissa suhteel+omon suuri osa noislen päivästä kuluu

foiousveden hankkimi seen, kuvo Etiopiasto |UNESCO, Domi nique Roger).
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5anitaatiotd, :ekJ tavoitteerr karrsallis-

ten vesivaroien hallintastrate gioiden
laatimisesta vuoteen 2005 mennessä.

Vuosituhattar.oitteisiin o1i jo kiriattu
\rastaa\ra tavoite niiden ihmisten osal-

ta, joiden saatavilla ei o1e kohtuuhin-
taista ja iurvallista juomd\ ettJ.

Toiminnan vuosikvmmenen julista-

va päätöslauselma huomioi mvös 23

YK-järjestön kohnen vuoden välein jul-
kaistar.an maailman vesivarojen tilan
katsauksen -vVorld \\rater Development
Report: \'Vater ior People, \\'ater for Li-
fe (\A\VDR) sisällön. Raportin, joka on

rnaailman vesir.atojen arviointiohjel-
man (World \{ater Assessmeni

Programme, \\\VAP) päätuote, on mää-

rä ilmestvä r.uosina 2006, 2009, 2012 ja

2015. \,V\\'DR on osa veteen liittvvien
vuosituhattavoitteiden edistvmisen ar-

riointipro:es:ja. foisen painoksen
(2006) ensimrnäiset kappalevedokset on
:....-i .r1..r * r'r- r :.+!i r UNESCO:ssaJUUrl UlrUr IItAdrA J4tL4a I

Pariisissa sijaitsevan WI\AP:n sihtee-

ristön arvioitar alsr. En.immäisestä ra-

portisLa 'aadurt palaulLeett polrialta ra-

portin formaattia on päätettv muuttaa
noin.l00-sivuiseksi aiemman 1ähes 600

rii un 'ija.ta, mikä kävtärurössä j.iitiä
eri nraiden r almi.telemat Iapaustutki-

mukset raportin r,erkkot,ersioon.
l\lVAP:n ar.ainkomponentti on kävttä-

j ä-vstäväl1isten indikaaitorien kehiitä-
rninen r esisektorilie.

Michel Camdessusin johtama paneeli

arvloi vuonna 2003, että vesihuollon ja

sanitaation vuosituhattarroitteiden saa-

vuttaminen palvelun ja ieknologian pe-

russtandardienkin tasolla vaatisi vuo-
sittaista 10 miljardin dollarin lisäsijoi-

tusta r\\ Lrpennr and Camdestut 2003).

Puhdas- ja jätevesiliittvmien ja primää-
rin jäteveden käsittelvn tarjoaminen
kaupunkir'äestö11e nostaisi laskun jo
vuositasolla 17 nriljardiin clollariin puh-

taa11e rredelle ja 32 miljardiin dollariin
jätevedelle vuoteen 2015 asti (Ar"'erous,

2002).
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Konsoinvölinen hydrologion
.ll

YU0SrKymmen

Kansainvälinen hydrolo gian vuosi-
kymmen (1,965-1974) oli aikanaan
UNESCO:n jäsenvaltioiden keskitetty
yhteisyritys arvioida maailmaa vesiva-

roja, lisätä tutkimusta ja parantaa tut-
kimusmenetelmiä kaikilla hydrolo gian

aloi11a sekä 1isätä hydrologien koulu-
tusta kaikissa maissa. 113 maata osal-

listui ainakin osaan hydrologisen vuo-
sikymmenen ohjelmasta. Osallistuneet
maat tekivät inventaarioita, vesitasei-
den määrityksiä eri mittakaavoissa, va-

luma-aluetutkimuksia ja hydrologisia
karttoja. Hydrologian vuosikymmenen
aikana hydrologinen toiminta vahvis-
tui Pohjoisinaissa järjestelmällisen yh-
feiqhrön nrriiteiqqa'-'"'J .-_' r -"'.'"--'

UNESCO:n 1975 perustettu kan-
sainvälinen vesiohjelma (International
Hydrological Programme, IHP), halli-
tustenvälinen tieteellinen yhteistyöoh-
jelma vesivarojen alalla, on suora jatko
hydrologian vuosikynrmenelle. Ohjel-
man aikana toiminta on laajentu-
nut monitieteisemrnäksi kattamaan lu-
kuisia hydrologian sovelluksia, vesi-

varojen hailintaa ja ympäristövaiku-
tuksia.

Konsqinvölinen vesihuollon lo
soniloof ion vuosikymmen

Kansainvähnen vesihuollon ja sanitaa-

tion vuosikymmen (1981-1990) pyrki
parantamaan vesihuoltoa ja sanitaa-
tiota kaikille ihmisille. Tuloksena oli vai-
kuttavaa teknistä kehitysta, seka 1990

loppuun mennessä turvallinen vesi ja

sanitaatio 2,1 miljardille ihmiselle. Vä-
estönkasvu ja nopea kaupungistuminen
ovat antaneet lisähaasteen. Vuosikym-
men pyrki laajentamaan vesihuolto- ja

sanitaatiopalveluita niiden ulottuvil1e,
joil1a näitä ei o1lut, erityisesti köyhi11e

kansanosille.

Vaikka määrälliset tavoitteet edis-

tyksestä huolimatta jäivät saavutta-
matta, vuosikymmenestä opittiin kui-
tenkin paijon. Choguill ja muut (2003)

totesivat osuvasti, että ehkä tärkeintä
oli oivallus siitä, että vuosikymmenen
alussa asetettujen tavoitteiden saavut-

taminen vaatisi paljon enemmlin aikaa
ja rahaa kuin alunperin luultiin. Koko-
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naisvaltaisten, maakohtaisten ratkaisu-
jen merkitys vesi- ja jätevesihuollon on-

gelmien ratkaisussa ymmärrettiin en-
tistä paremmin, samoin se, että van-
hoilla menettelytavoilla ei tavoitteisiin
päästä. Tarvitaan uudistumista ja osal-

listavaa politiikkaa.

Konsoinvölinen koordinooiio

Lukuisten YK-järjestöjen osallisuus
\4WAP:ssa kuten myös maailman ve-
sivarakatsauksen kappaleiden kirjo
terveysasioista ympäristöön ja veden
eri käyttöihin osoittaa vesikysymysten
laaja-alaisuutta. Tarvetta keskinäiseen
koordinaatioon siis on, rnihin osaltaan
vastaa UN Water, mekanismi, jota ai-
empien vesivuosikymmenten aikaan
ei ollut. lJusi vesivuosikymmen on ta-

vallaan kehys veteen liittyville aktivi-
teeteille, joita monissa YK-järjestöis-
sä on kuitenkin erillisinä. YK:n koor-
dinoitu panostus perustuu olemassa
oleviin resursseihin ja lahjoitusvaroi-
hin.

Vesi on ollut viime vuosina paljon
esillä korkealla poliittisella tasolla ja ve-

sivuosikymmen toder.uräköisesti aut-
taa pitämäåin vesiasiat otsikoissa. Vuo-
sikyrnmen tarjoaa kehikon yhteistyol-
le ja voimavarojen liikkeelle panolle
YK:n puitteissa. Niukoista taloudelli-
sista resursseistaan huolimatta YK-jär-
jestöilla on tärkeä tehtävä vesiasia-
tietämyksen lisäämisessä maailman-
laajuisesti. Toirninnan r'.uosikymmenen

tavoitteena on osallistaa kaikki asian-

osaiset, mukaan lukien hallitukset,
kansalaisj ärjestöt, tiedeyhteisöt, yksi-
tyissektori sekä palveiuiden Ioppu-
käyttäjät.

YK:n vaikutusvalta on vähentynyt
edellisistä vuosikymmenistä ja järjestö-

jen toiminta vesisektoriila on muuttu-
nut teknisestä avusta ja hydrologian
menetelmäkehityksestä vesivaratiedon
hallintaan, kokoamiseen ja levittämi-
seen sekä palveluiden tuottamiseen me-

netelmien ja toimintatapojen paranta-
misen tukemiseksi. Globalisaatio,
uusien monikansaliisten toimijoiden il-
maantuminen vesisektorille sekä si-
dosryhmien vahvistunut rooli päätök-
sentekoprosessissa ovat vaikuttaneet
kansainväliseen toimintaympäristöön.
Tavoite vesihuoltopalveluiden katta-

vuuden laajentamisesta on edelleen jäl-

je11ä, mutta YK:n rooli siinä edistymi-
sessä on pienentynyt. Hallitukset, kan-
salaisjärjestöt ja yksityissektori ovat ak-
tivoituneet.
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Winpenny, J. & Camdessus, M. 2003, Finacing

Water For All. Report of the World Panel on F -

nancing Infrastructure. World Water Council / G ob-

al Water Partnershi p, Kyoto, http ://www.worldwa-

tercouncil.org/down oad/CamdessusReport,pdf

Averous, L. 2002. Financing water infrastructure:

World Water Panel. Lehman Brothers, Lontoo,

Choguill C,, Franceys R,, Cotton A. 1 993. Planning

for water and sanitation,

JL{nLgrt*e$iUre
lnfratech

a

Lahti 25.-27.5.2005



Nökökulmiu
Kiinqn roolisfq
kqnsoinvtilisten iokien köytössii

Kiinon vesisektorin hoosteito on tutkittu polion viime vuosino.
Moosso nöyttöö vollitsevon yhteisymmörrys vesivoroien hollin-
non törkeydestö io kehinAmisproiekteihin ponostetoon huo-
mottovosti. Yksi nAkokohto nöyttöö kuitenkin systemoottisesti

iööneen huomiotto - Kiinon toiminnon konsqinvölinen ulottu-
vuus io merkitys roiovesistöissö. Monet törkeöt Kiinon io sen

noopuri moiden völisi i n volumo-olueisi in I i iryvat vesitoloudelli-
set, poliittiset io ekologiset kysymykset ovot lAhes kokonoon iöö-
neet onolyysien ulkopuolelle.

I nalwsin tarkoitrrksena on tutkia
f f Kiinan roolia Kaakkois- ja Etelä-
llAuriurr kansainvälisten jokialuei-
den vesitaloudellisessa kokonaissuun-
nittelussa ja hoidossa. Erityisenä mie-
Ienkiinnon kohteena ovat vesivarojen
yhdennetyn hallinnan konseptin sovel-
taminen veden käyttöön ja vesihank-
keisiin sekä suhteet muihin Kaakkois-
ja Etelä-Aasian valtioihin, Tutkimuk-
sessa analysoidaan Kiinan tämänhet-
kistä yhteistyötä naapurimaiden kans-

sa ja käydään läpi Kiinan suunnittele-
mat ja toteuttamat projektit alueen kan-
sainvälisissä jokisysteemeissä. Tavoit-
teena on saada kokonaiskuva syistä Kii-
nan yhteistyohalukkuuden luonteeseen
ja suositella lähestymistapoja, jotka hei-
pottaisivat rajavesistöjen yhdennettyä

hallintaa. Analyysissä on käytetty me-

netelminä asiantuntijahaastatteluja ja
kirl allisuustutkimusta.

Tirtkimus keskittyi seuraaviin jokiin:
Mekong, Salweery Irrawaddy, Brahma-
putra ja Punainen joki. Ne valittiin
maantieteellisen sijaintinsa, kansain-
välisen luonteensa ia suuren alueelli
sen merkityksensä perusteella. Lisäsi-
pä Kiina yhteistyötään naapurimaiden
kanssa tulevaisuudessa tai ei, Etelä- ja
Kaakkois-Aasian rajavesikysymykset
tulevat säilymälin asiana, jolla on mer-
kittävä vaikutus koko alueen kehityk-
seen. On saatava aikaan rakentavaa
keskustelua aiheesta sekä kyseisten
maiden että alueella työskentelevien
kansainvälisten organisaatioiden kes-

kuudessa.

KotriMokkonen
dipl.ins,

Teknillinen korkeakoulu

vesitalouden ja -rakennuksen laboratorio

E-mail: katri. makkonen@hut.fi

Artikkeli perustuu kirjoittajan diplom ityöhön,

Kiinon honkkeet iokien
ylöiuoksullo-

Kiina rakentaa parhaillaan seitsemåin tai
kahdeksan suuren padon kokonaisuut-
ta Mekong -joen yläjuoksulle. Yhteen-
laskettu vesivoiman fuotanto tulee ole-
maan noin 15 000 MW eli hieman vä-
hemmlin kuin kuuluisan Kolmen solan
padon tuotanto. Hanke etenee hyvää
tahtia ja tähän mennessä on valmistu-
nut kaksi patoa (ks. taulukko 1). Lisäk-
si Kiina on esittänyt suunnitelmia jopa
13 padon rakentamiselle Salweenin ylä-
juoksuun, yhteiskapasiteetiltaan yli
20 000 MW. Kyseinen suunnitelma on
herättänyt voimakasta vastustusta Kii-
nassa ja suururittelu on siksi seisautet-

tu. Patohankkeiden lisäksi erityisesti
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Toulukko l. Mekongin yläjuoksulle suunnitellut padot (Lähteet: Plinston and He 1999, IRN 2001, Mc0ormack

2001, Dore and Yu 2004, Voigt 2004). nla tarkoittaa not available.

padon korkeus I Kapasiteetti I asutettavat I Tämänhetkinen tila I Valmistumisvuosi

201 0-i 3

Mekongin yläjuoksulla on meneillään

vesiliikenteen parantamishanke, jossa

räjäytetäåin lukuisia koskia ja poistetaan

valtaisa määrä kiviä ja maata. Hank-
keessa ovat mukana nelja yläjuoksun
maata, eli Kiina, Myanmar, Thaimaa ja

Laos.

Kiinan esittämä syy patojen raken-

tamiselle onvaltava energiantarve ja jo-

pa pula maassa. Kiina on kuitenkin sol-

minut jo aiesopimuksia naapurivaltioi-
den kanssa osan energiasta myymises-

tä rajojen yli. Kiinan hankkeita on ar-

vosteltu voimakkaasti niiden poten-
tiaalisten ympäristö- ja sosiaalisten vai-

kutusten takia. Muut jokivaltiot ovat
pitkälti riippuvaisia jokien virtaamasta
ja virtauksen vuosittaisista vaihteluis-
ta. Koko jokialueen kattavia vaikutus-
arviointeja ei ole tehty, ja Kiinan sisäi-

setkin arvioirurit ovat Pysyneet melko

tuntemattomina. Kiina ei ole myöskäåin

kä1'nyt neuvotteluja hankkeista naapu-

rivaltioiden kanssa.

Kiinon rooli iokiolueiden
kokonaisvöltoisesso

suunnittelusso io hoidosso

Suurelle yleisölle våiliftyva kuva Kiinan
valtion toiminnasta ja suhtautumisesta
luoruronvarojen käyttöön on pitkäåin ol-

Iut melko yksioikoinen. Kiinan on nåih-

ty käyttävåin vesivarojaan häikäilemät-

tömästi taloudellisen kasvun ediståirni-

seen. Maan pintavesivarat ovat monin
paikoin pahasti saastuneet, pohjaveden
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pinta laskee huolestuttavalla vauhdilla
erityisesti päåikaupunkiseutualueella ja

esimerkiksi Keltaisen ioen virtaama ei

pitkäåin ajanjaksoon saavuttanut merta

lainkaan liiallisen vedenkulutuksen ta-

kia. Valtavan maantieteellisen koon seu-

rauksena Kiinan toirnien seuraukset nä-

kyvät myös naapurimaissa ja niiden
kanssa yhteisten vesivarojen kaytossä.

Kiinaa on arvosteltu yhteistyöhalutto-
muudesta, ainoastaan omaan efuirn tiih-

täävästä toiminnasta ja tiedon pimittä-
misestä. Nåimä syytökset ovat osin hy-

vinkin oikeutettuja.
Asioiden todelLinen tila ei kuitenkaan

ole niin yksinkertainen kuin ensi tun-
tumalta voisi luulla. Näkemykset Kii-
nan toirnista ia erityisesti niiden syistä

ja perusteluista vaihtelevat huomatta-

vasti puhujasta riippuen. Pelkästään

maan sisåillä voidaan erottaa erilaisia ta-

soja, joiden sekä näkemys että ulosanti

aiheesta on hyvinkin erilainen. Myös
naapurimaiden asennoituminen Kii-
naan vaihtelee. Osalla naapurimaista on

selkeitä yhteisiä intressejä Kiinal kans-

sa, kun taas osa joutuu altavastaajan

asemaan valtavan naapurinsa rinr"ral-

la. Kiinan tavoin myös naapurimaissa
valtioiden sisäset mielipiteet hajoavat.

Oman ulottuvuutensa asiaan tuo laa-

jempi kansainvälinen näkökulma, joka

käsittää kansainväliset organisaatiot,
l:insimaat ja lopulta koko globaalin yh-
teisön. Tässä artikkelissa pyritään ly-
hyesti valottamaan eri toimijoiden nä-

kemvksiä ia näkökulmia Kiinan roolis-

ta kansainvälistery Kiinasta etelään vil-
taavien jokien kaytossä.

Jo ionkin aikaa jatkuneen virallisen
avauturnispolitiikan myötä Kiinan kes-

kushallinnolla on paineita osoittaa har-
joittavansa avoimempia toimintatapo-
ja todellisuudessakin. Monia merkittä-
viä avauksia onkin tapahtunut viime ai-

koina, viimeisimpinä näistä maan liit-
tyminen Maailman kauppaj ärjestöön

(lÄrTO) sekä sywennetty yhteistyö Kaak-

kois-Aasian valtioiden yhteistyöelirnen
ASEAN:n kanssa. Kiina osallistuu kan-

sainvälisiin keskusteluihin aivan eri ta-

solla kuin vielä muutama vuosikym-
men sitten, ja on mm. ollut yksi Yhdys-

valtain lanseeraaman terrorismin vas-

taisen taistelun tukijoista. Hy'viin kan-

sainvälisen mielikuvan säilyttämiseksi
myös yhteisten vesivarojen käytöstä ha-

lutaan antaa Kiinaa mairitteleva kuva.

Maan keskushallinnon näkemys on-

kin se, että Kiina käyttää kansainvälisiä
jokia hyvässä yhteisymmärryksessä
naapurimaiden kanssa ja ottaa nämä

huomioon suunnitellessaan kansainvä-

lisiä lokia koskevia hankkeita. Ha1lin-

non tasoilla alaspäin mentäessä tör-
mätään kuitenkin melko erilaisiin nä-

kymirn. Kiinan maakuntahallinnot ovat
kohtuullisen voimakkaita ja aiheuttavat
siten ristipaineita alueella toirnivierL ve-

sivarojen hallinnasta paikallistasolla
vastaavien viranomaisten tavoitteisiin.
Valtion ympäristö- ja muista vastaavis-

ta aihepiireistä huolehtivien elinten
odotukset alaisiltaan paikallisviran-



omaisilta saattavat olla ristiriidassa
maakunnan taloudellisten tavoitteiden
kanssa. Ristiriitaisen tavoitteenasette-
Iun lisäksi paikallisilta vesivara- ja ym-
päristöviranomaisilta puuttuu resurs-
seja toteuttaa tehtävänsä edellyttämiä
toimia. Näin ollen hyvä tahto hallin-
noida jokia kaikkia naapurivaltioita
hyödyttävällä tavalla kaatuu usein esi-

miehenä toimivan viranomaisen pai-
nostukseen ja käytännön edellytysten
puutteeseen.

Kansalaisosallistuminen on vähitel-
len saamassa enemmän jalansijaa edel-

leen keskusjohtoisessa maassa. Kansa-

laisjzirjestöjen annetaan kuitenkin osal-

listua keskusteluun ja päätöksentekoon

vain rajattujen aiheiden osalta. Lisäksi
kansalaisosallistuminen on Kiinassa
vielä niin uutta ja ihmiset tottumatto-
mia oman, riippumattornan äåinen käyt-
tämiseen, että järjestöjen toiminta on
vielä melko heikolla pohjalla. Kehitys-
tä tässäkin asiassa tapahtuu, mutta vie
vielä vuosia ennen kuin voidaan puhua
kansalaiset osallistavasta tai demok-
raattisesta päätöksenteosta vesivarojen
käytössä.

Merkittävimmät Etelä- Kiinasta naa-

purivaltioihin virtaavat joet kulkevat
Kaakkois-Aasian mannermaiden ja Ete-

1ä-Aasiassa Intian ja Bangladeshin läpi.
Kaakkois-Aasiassa maiden väliset ke-

hityserot ovat vielä suuria ja lisäksi po-
liittinen ilmapiiri vaihtelee huomatta-
vasti. Thaimaa on alueen taloudellises-
ti voimakkain valtio, jolla selväsli on yh-
teisiä intressejä Kiinan kanssa erityisesti
veden käyttämiseen energiantuotan-
nossa. Vietnam on myös kasvun tiellä,
lisåiksi Kiinan projekteilla voisi olla suo-

tuisa maa-aineksen kulkeutumista es-

tävä vaikutus Kiinasta Vietnamiin vir-
taavassa Punaisessa ioessa. Toisaalta
Vietnamissa pelätaän koko manner-
Kaakkois-Aasian läpi virtaavan Me-
kong -joen suistoalueen muutoksia Kii-
nan yläjuoksulla toteuttamien projek-

tien seurauksena. Köyhälla Kam-
bodzhalla on myös suuri huoli maan
ruuantuotannossa keskeisen Tonle Sap

-järven olojen muuttumisesta virtaa-
mavaihtelujen tasoittumisen seurauk-
sena. Laos puolestaan näkee Kiinan ta-

voin maan suunnattoman r esivoima-

potentiaalin merkittävänä taloudellise-
na voimavarana. Sulkeutunut, sotilas-

juntan hallitsema Myanmar on saanut

Kiinalta vuosien varrella sekä taloudel-
lista että poliittista tukea. Etelä-Aasias-

sa Intia on sekä taloudellisesti että vä-

estöltään nopeasti kasvavana maana
Kiinan alueellinen kilpailija. Maat yrit-
tävät väittää minkäåinlaisten konfliktien
leimahtamista ja pyrkivät säilyttämään
keskinäisen tasapainon. Bangladesh on

alajuoksun valfiona kokenut kärsiviin-
sä Intian toimista rajat ylittävissä joissa

ja tuskin niikee Kiinaa merkittäviinä uh-
kana itselleen.

Kuten Kiinassa myös naapurimaissa
kansaiaisjåirjestöjen mielipide saattaa ol-

la hyvin erilainen kuin valtion viralli-
nen näkemys. Esimerkiksi Thaimaassa,
joka on voimistuvan demokrafian tiel-
1ä, järlestöt ovat vastustaneet hallituk-
sen positiivista suhtautumista ympä-
ristö11e ja ihmisille vahinkoja aiheutta-
viin vesiprojekteihin.

Kansainvälisten organisaatioiden
suhtautuminen on ollut - osin ymmär-
rettävistä syistä - varovaista Kiinan suh-

teen. Kiinassa toimivat organisaatiot,
kuten YK:n alajiirjestöt, eivät mielelläZin

riskeeraa saavuttamaansa asemaa hal-
litu ksen keskustelukumppanina ja neu-

vonantaiana. Näin ollen tulenarkoihin
kansainvälisiin vesikysymyksiin ei ko-

vin herkästi puututa. Hankkeiden po-
tentiaaliset rahoittajatahot ovat myös
osa laajempaa kansainvälistä ulottu-
vuutta. Esimerkiksi Maailmanpankin ja

Aasian kehityspankin suhtautumisella
on merkittävä vaikutus erilaisten hank-
keiden toteuttamismahdollisuuksiin.
Kummallakin on taustallaan suuri jouk-
ko rahoitukseen osallistuvia valtioita,
mukaan lukien Suomi. Aasian kehitys-
pankki on mm. osallistunut merkittä-
västi Mekong -joen ympäristön talou-
delliseen kehitykseen keskittyvän
Greater Mekong Subregion -ohjelman
tukemiseen. Joen kestävään kayttoon
suuntautuneessa jokikomissiossa (Me-
kong River Commission) Kiina ei ole jä-

sen, mikä on koettu suureksi puutteek-
si. Kehittyneillä valtioilla on Iisäksi yhä
enenevässä määrin kahdenvälisiä sopi-
muksia ja avunantoprojekteja sekä Kii-
nan että sen naapurivaltioiden kanssa.

Kaiken kaikkiaan, Kiinan roolista
kansainvälisten jokien kaytossä on hy-
vin erilaisia näkemyksiä, eikä tilanne
suinkaan ole mustavalkoinen. Tausta-

tekiiät ja eri toimijoiden toimintamah-
dollisuudei tulisikin ottaa laajemmin
huomioon jokien käyttöä koskevien ky-
symysten uutisoinnissa ja yhteistyo-
projektien kannustamisessa.

Tämä artikkeli liiqry allekirjoittaneen
diplomityöhön aiheesta: "Kiina ja kan-
sainväliset vesikysymykset: Kiinan roo-
li Kaakkois- ja Etela-Aasian jokialueiden

kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja

hoidossa (China's role in integrated wa-
ter resources managemen in South ald
Southeast Asia). Työ 1öytyy internetistä
osoitteesta : http: / / www.water.hut.f i/
pd1lMakkonen2003.pdf .
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Eriiön vesimittqrin
lukuhqrfoituksiq

Vesimittoreito on monenloisio - oso on tehty metollisto, oso nu-

meroisto. Vorsinkoon ialkimmaisten lukeminen ei oino ole yk-
sinkertoisto; riski lukemovirheisiin io vööriin tulkintoihin on suu-

ri. Seuroovosso horioitelloon eröön tilostollisen vesimiftorin lu-

kemisto.

sadan jäävät myös Bahrairu Arabiemii-
rikunnat, Egypti ja Qatar.

Kun epätseniiiset alueet otetaan huo-
mioory vaihteluvälin y1äpää kirmaisee
huikean korkealle: Crönlannh vesiva-

rat ovat peräti 10,8 nflj. m1/a asukasta
kohti. Tämän jättisaaren 56 000 asuk-
kaalla on vesivaroja 603 kuutiokilo-
metriä, kun Egyptin vajaata kahta kuu-
tiokilometriä on jakamassa l:lhes 70 mil-

ioonaa ihmistä. Toinen vertailu: viisi-
henkisen eskimoperheen käytössä on
vettä enemmän kuin Gazan runsaalla
milj oonalia asukkaalla yhteensä.

Suomen sarakkeessa on luku 20 700
2lm'f a.5e on EU-maiden suurin ja Eu-

roopan neljäs, koko tiiastossa sljalla 37 .

Voltion sisöiset erol

FAO:n tilasto ei erottele valtioita väki-
luvun mukaan, jokaisella on yksi rivi.
Kiinan vesivarat asukasta kohti ovat

2240 rn3 /a,Intian 1250 m3/a, Yhdys-
valtain 9830 m3 /a,Indonesian 13 400

m3/a, Brasilian 31 800 m3/a ja Venäjän
2r29 600 mr / a. Siinäpä olikin jo yli puoli

ihmiskuntaa, kuudella rivillä. Sata vä-
häväkisintä riviä ei yllä kolmannekseen

Kiinal väkiluvusta.
Vesivarojen alueellinen jakautuminen

suurten valtioiden sisällä voi olla hy'vin
epätasaista. Yllämainituista väkirik-
kaista maista kaikki ovat tiillaisia. Muis-
sa paitsi Indonesiassa jo sadannan suu-
ri vaihtelu maan eri osien välillä riittää
selittämäiin vesivarojen epätasaisen ja-

kauman. Indonesiassa sataa runsaasti
kaikkialla, mutta 240-miljoonaisesta vä-
estöstä yli puolet asuu Jaavalla. Sen pin-
ta-ala on vain viidestoistaosa In-
donesiasta; asukastiheys on noin tuhat
henkeä neliökilometrillä. Jättimäise11ä
naapurisaarella, Kalimantanilla, väkeä

on puolestaan vain hieman Suomea ti-
heämrnin.

Esko Kuusisto
fil.tri

Suomen ympäristökeskus

E- mai | : esko. kuusisto@ymparisto.f i

aailman elintarvikejärjestön
koostama vesivaramittari (FAO,

hrternet) on perusteellinen ja pit-
ka. Siina käsitellään yli 160 itsenäisen
valtion vesivaroja, mukana on myös
muutama ei-itsenäinen alue. Jokaisen
kohdalla on 18 saraketta" joista fiirkein
on otsikoitu "IRWR, rn3 / year inhab".
Se kertoo ao. valtion alueelle tulevaan
sadantaan perusfuvat uudistuvat vesi-
varat asukasta kohti vuodessa. Luvut
sisiiltävät sekä pinta- että pohjavesiva-
rat, mutta naapurimaista tulevia vesi-
varoja ei sijs ole otetfu huomioon.

Itsenäisistä valtioista suurimmat ve-

sivarat on Islannilla, 609 300 m3/a asu-

kasta kohti. Yli sadantuhannen kuutio-
metrin pääsevät itsenäisistä valtioista
myös Guayana, Surinam, Papua-Uusi
Guinea ja Gabory kauaksi tästä kulta-
possukerhosta eivät jää Kanada, Norja
ja Uusi Seelanti. Pienin luku, pyöreä
nolla, löyfi Kuwaitin kohdalta. Alle
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Vesimittareito Kreetollo

Yhdysvalloissa vesivarat ja väestö
kohtaavat toisensa perin huonosti, vaik-
ka kaukainen Alaska jaftimäisine vesi-
varoineen (1,7 mi\i. m3/a asukasta koh-
ti) jätettäisiin tarkastelun ulkopuolelle.
Mississipistä itään vettä on runsaasti/
keskivaluma on laajoilla alueilla vähin-
tään 300-400 mm eli suurempi kuin
Suomessa. Länsipuolella valunta jää

vuoristoja lukuunottamatta pääosin al-

le sataan milliin, esimerkiksi Colorado-
joen alueella se on vain 36 mm. Tämä
valulnan epätasaisuus onkin johtanut
suurten vedensiirtojåirjestelmien raken-
tamiseery vaikkakin 1960-luvulla suun-
nitellut puolen mantereen laajuiset ve-
densiirrot jäivät toteuttamatta.

Yli 500 milioonaa kiinalaista asuu ve-

sistöalueilla, missä vettä on alle 700 m3

henkeä kohti vuodessa. FAOn tilastos-
sa on 35 itsenäistä valtiota, joissa vesi-

varat jäävät tämän rajan alle. Näiden
valtioiden yhteenlaskettu väkiluku on
noin 470 miljoonaa, tästä Pakistanin
osuus on 150 miljoonaa jaEgyptinT0
miljoonaa. Kiinan vesiköyhien kansa-

laisten määrä siis ylittää FAOn virallis-
tamien vesiköyhien luvun, vaikka mu-
kana on kaksi väkirikasta valtiota.

Intian kahdestakymmenestä pääve-
sistöalueesta puolet on sellaisia, joissa

vesivarat jäävät alle kansainvälisen
stressirajan, 1700 m3 / a asukasta kohti.
Tämä raja perustuu ruotsalaisen hyd-
rologin Malin Falkenmarkin laskelmiin;
alle 1000 m3/a merkitsee Falkenmarkin
mukaan seuraavaksi vakavinta tilan-
netta, alle 500 m3/a "absoluuttista ve-
den niukkuutta". Viimeksi mainittu ko-
eftelee kolmea Intian päävesistöaluetta.

Suomessakaan vesivarat ja väestö ei-
vät ole jakautuneet yhtenevästi. Kaksi
maakuntaamme, Uusimaa ja Ahvenan-
maa, jäävät stressirajan alle. Uusmaa-
Iaisten stressiä helpottaa Päijännetun-
neli, Ahvenanmaalla veden niukkuus
on hyvin konkreettinen ongelma mo-
nilla alueilla. Vesivarojen raskaaseen
sarjaan sijoittuu myös kaksi Suomen
maakuntaa; Kainuussa vettä on 110 000

m3 f a,Lapissaperäti 200 000 m3/a asu-

kasta kohti.

Aiollisen iokoumon hoosteet

FAOn tilasto ei kerro mitään vesivaro-
jen ajallisesta vaihtelusta. Paljonko vet-
tä on poikkeuksellisen kuivana vuote-
na, paljonko vuoden kuivimpana kuu-
kautena? Nämä niukkuuslilanteet mit-
taavat vesiongelmia paljon paremmin
kuin pitkän ajan keskiarvot.

Suomi on vesioloiltaan melko tasai-

nen maana, vaikkei viime vuosina ei ole

siltä tuntunut. Silti meilläkin vesivaro-
jen ajalliset vaihtelut ovat huomattavat.
Vuoteen 1930 ulottuvassa tilastossa suu-
rimmat vesivarat ovat vuodelta 1932,
jolloin ne olivatl.M km3, kun vuodelta
1941 oleva minini on vain 50 km3. Run-

sasvetisin kuukausi on ollut vuoden
a1955 toukokuu. 25 kmJ, niukkavetisin

vuoden 1942 maaliskuu, vain 1,7 km3.

Jos vuosi 1932 olisikin Suomen kes-
kimääräinen vesivuosi, kipuaisimme
FAO:n tilastossa nykyisellä väkiluvulla
sijalle 31, vuosi 1941 pudottaisi meidät
sijalle 52. Siirtymät eivät si-is olisi kovin
suuret. Äärikuukausien vesitilanteen
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muuttuminen pysyväksi johtaisi mei-
dät puolestaan sijoille 16 ja 71. Kuiten-
kin jopa maaliskuun 1942 vesivaroilla
vlittäisimme niukasti EU:n keskiarwon.

Shiklomanov (1998) selvitti vesivaro-
jen ajallista vaihtelua jakamalla man-
tereet 26 suuralueeseen, havaintojakso-
na olivat vuodet 1921-85. Me kuulum-

Pohiovesitutkimusto

Etiopiosso. Monisso

vesiti lo sfoi sso u u si uluvol

pohiovesivorot on

nipufeltu yhfeen

pi nfovesivo rojen konsso.

Todelli suudesso fiedot

pohioveden
uusiulumisesfo ovol
monillo olueillo hyvin

epötorkot, io
pohioveden kayta ei ole

kestöväö. Suurel

pohiovesimuodoslumol
voivol myös uloftuo

useon vohion olueelle,

iolloin runsos köyltö

soolloo niukenfoo

noopurimoan
pohiovesivoroia.

me Pohjoismaiden suuralueeseen, jos-

sa runsaimman ja niukimman vuosi-
virtaaman suhde oli 1,4. Se on siis sel-

västi pienempi kuin Suomelle laskettu

vastaava arvo (2,9). Jo tämän kokoisen
alueen puitteissa tapahtuu siis me1-

koista tasoittumissa vuosien vä1i1Iä.

Shiklomanovin tulokset kertovat, et-

tä Pohjoismaiden vesiolojen vaihtelu
kuuluu pienimpiin maailmassa. Keski-

Euroopassa äärivuosien virtaamien
suhde on 2,4, Etelä-Euroopassa2,2 ja

Pohjois-Afrikassa peräti 5,1. Viimeksi
mainittu onkin koko tilaston suurin
suhdeluku - siitäkin huolimatta, että
Pohjois-Afrikan alueen koko on 8,8 milj.

km2, jota laajempia ovat vain Siperia ja

Kanada-Alaska. Yli neljän suhdeluku
y1tää myös Liinsi-Aasian alueella, kol-
me ylittyy Keski-Amerikassa, Llinsi-AJ-
rikassa ja Australiassa. Myös väkirik-
kaalla Pohjois-Kiinan alueella (a10 milj.
as.) suhde on melkein kolme.

Vuoden sisäiset vesivarojen vaihtelut
aiheuttavat useissa maissa vielä suu-
rempia ongelmia kuin vuosien väliset
vaihtelut. Tämä ongelmatiikka ansait-

sisi oman artikkelin, joten todetaan täs-

sä vain itsestäänselvyys: nämä vaihte-
1ut ovat suurimmat sellaisilla ilmasto-
ryöhykkeillä, joilla on selkeä sadekau-

si ja kuivakausi. Tällaisia ovat esimer-
kiksi monsuuni- ja välimerenilmaston
alueet. Niinpä maailman sateisin paik-
ka, Intian Cherrapunjji (vuosisadanta

Soksoloinen

mooloismoisemo.

Vihreöf vesivorol

sotovat suoroon

pelfoon.
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Veden köytön

menetelmöt

eivöt oino ole

muultuneet

vuosituhonsiin.

Aasi noslomosso

vetlö

egyptilöisestö

kaivosto.

11 metriä), karsii helmi-huhtikuussa ve-

sivarojen niukkuudesta.

Noopuriopuo lo epösopuo

FAO:n tilasto ei kerro mitäåin valtion si-

säisistä eikä ajallisista vesivarojen vaih-

teluista. Naapurimaiden kanssa v1-rteisiä

vesivaroja tilasto sitä vastoin käsittelee.

Se kertoo esimerkiksi, että Egvpti saa

omien vesivarojensa (1,8 km3) vahvis-
tukseksi 56,5 km3 rrettä vlävirran puo-
leisilta naapureiltaan. Ilman tätä naa-

puriapua, Niilin tuomaa vettä, Egvpti
ei olisi se valtio, jonka historiasta ja nv-
kvpäir'ästä tunnemme. Niilitön Egvpti
olisi muutaman miljoonan asukkaan aa-

vikkovaltio - ja taatusti pvrarniditon.
Mahtaisiko edes geometria tuntea pv-
damidia?

Egyptin ohella naapuriapu vähintään
kvmmenkertaistaa vesivarat seitsemäs-

sä maassa. Ne ovat Bahrain, Bangla-
desh, Kurvait, Mauritania, Moldova,
Turkmenistan ja Unkari. Kaikkiaan 36

maassa vesivarat kasvavat vähintään
kaksinkertaisiksi.

Kaikissa maissa naapureiden vesistä

ei ole suurta hyötyä. Bahrainin ja Ku-
waitin osalta lisätvtkin varat ovat vhä
olemattomat. Bangladesh kärsii tulva-
aikana vieraiden vesien runsaudesta,

kuivana aikana lisävesi tosin on tar-
peen. Unkari hvödvntää Tonavaa I'e-

denhankintaan ja ainoan ydinvoima-
lansa lauhdevetenä. Turkmenistanille
vieras vesi - Karakumln kanavan kaut-
ta johdettu - on hvvin tärkeä. Koko 36

valtion joukossa otat vahvimrnin vie-
rasr esiriippuvaisia Irak, Israel, Pakis-

tan, Syyria ja Uzbekistan.

Jos yläpuolisil1a vesistönaapureilla ei

ole käyttöä luovutetulle vedelle, asetel-

ma ei vleensä ole johtanut kiistoihin. On
kuitenkin esimerkkejä siitä, että 14aker-
ran naapuri on kävnyt tehostamaan
omaa vedenkävttöään ja hana on rajal-
la kääntvnvt tiukernmalle. Tasta kehi-
tyksestä ovat kärsineet eritvisesti Svy-
ria ja Irak, kun Turkki on rakentanut
kymmeniä patoja Eufratin yläjuoksul-
le. Kriisin siemenet kvtevät rnvös Kes-

ki-Aasiassa.

Iuomuvetlö

FAO:n tilasto käsittelee vain'sinistä'
vettä, mutta unohtaa'vihreän' r'eden.

Edellisella tarkoitetaan uusiutuvia pin-
ta- ja pohjavesit'aroia, jalkinrmäinen on
sadevettä, jota erityisesti elintarvike-
tuotanto suoraan l-rvödvntää. Suomen-
kin pelloilta haihtuu kasvukauden ai-

kana noin viisi kuutiokilometriä sade-

vettä, jota ilman pelloi1ta ei saataisi min-
käänlaista satoa (paitsi kastelemalla si-

nisella vedellä). Tämä sadevesi ei Suo-

men vesivaratilastoissa näv

Maataloudessa hyödynnefvn vihreän
veden määrä on Suomessa vain viitisen
prosenttia sinisistä r'esivaroista. Mo-
l1essa rrlaassa osuus on paljon kor-
keampi. Esimerkiksi Ukrainassa FAO:n

tilastoirnat sinisen veden varat ovat 53

km3, mutta muhevat mustanmullan
pe1lot - joita on Suomen kokoir-ren alue

- haihduttavat kasvukauden kuluessa
tuplasti tåimän vesirnäåirän. Niinpä hen-

keä kohti lasketut vesivarat voitaisiin
nostaa FAO:n luvusta 1070 m3/a kol-
rninkertaisiksi.

Maailman sinisen veden kävttö on
noin'{500 kuutiokilometriä vuodessa,

r-ilueår r eden kävftö noin 1 7 000 kmt/a
(Kuusisto 1998). Tä11öin vihreään käyt-
töön on sisä1l_vtettv rrvös istutusmetsät.

Joka tapauksessa veden kä1,ton maail-
massa vihreä on vhä vallitseva väri.

Kiriollisuus

FAO:n vesivaratilasto: http://wvwv.f ao.org/D0CREP/

005 N 447 3Ely 4473e06, htm

Kuusisto, Esko, I 998, internatlonal r ver basins

and the use 0f water resources, A repoft to the |\/in-

stry for F0relgn Affairs, F nnish Env ronment In-

stitute, 72 p.

Shiklomanov, lgor, 1998. G obal renewable wa-

ter resources. In: Zebldi, H. (Ed.):Water: A Loom-

ing Crsis. UNESC0. Paris
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illuuperön löiityminen fu
ve sipitois u u s n u u toksel
fqlvikoufenq

Mooperössö topohtuvot kemiolliset prosessit io oineen kierto-

kulku riippuvot mooperön kosteudesto io lömpötilosto. Usein

oletetoon, ettö mookerroksen lömpötilon loskiesso nollon olo-
puolelle, siinö olevo vesi iööl"yy', mikö estöö veden liikkeen io
pysöyttöö mookerroksen kemiolliset io biologiset prosessit. Geo-

logion tutkimuskeskus io llmotieteen loitos perustivot toukokuusso

2001 Etelö- io Keski-Suomen olueelle viisi outomooftisto moo-

percin seuronto-osemoo mooperöltoön io ilmostoltoon eriloisil-

le kohteille llmotieteen loitoksen hovointoosemien yhteyteen.

Nailla osemillo tutkitoon moon lömpötiloo, kosteutto io moo-

veden löötymistö eriloisisso ympöristöissö.

Pekko Hönninen
tekn.tri

Geologian tutki muskeskus

E-mail: pekka.hannlnen@gtk.f i

AriVenölöinen
fil.tri

llmatieteen laitos

E-mail: ari.venalainen@fmi.fi

Roimo Sutinen
fil.tri

Geologian tutkimuskeskus

E-mail: raimo.sutinen@gtk.fi

I semapaikoista savikkoalueita

fl uarråu vlistaron (kl. 2311 01), hie-

Flnoainesmoreeneita Haapaveden
(kl. 2433 08), harjuja Nurmijärven (kl.
2042 10), karkeita moreeneita Multian
(k1.2243 04)ja siltiisiä maalajitteita Ilo-
mantsin (k1.4244 05) asema. Kullakin
asemalla on maan kosteus- ja lämpöti-
la-anturit syr.lyksillä 10 cm, 30 cm, 50

cm,70 cmja9O cm. Lisäksi kaikilla ase-

milla on lämpötila-anturi 5 cm:n sy-
vyydella. Käytetyt kosteusanturit pe-
rustuvat sähköaallon kulkunopeuden
rnittaarniseen. Maaperässä siihköaallon

kulkunopeus riippuu maan dielektri
syydestä, joka käytännössä tarkoittaa
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maaper?in tilar.'uusvesipitoisuutta. Mit-
tauksia ohjaa tiedonkeruulaite ja rnit-
taukset tapahtuvat kolmen tunnin
välein. Säähavainnot, lämpötila, sa-

danta ja lumen paksuus perustuvat
Ilmatieteen laitoksen havaintotietoi-
hin.

Anturipaikoilta otettujen maanäyt-

teiden savipitoisuudet vaihtelevat 5-40

% ja hienoainespitoisuudet 30-100 %

(taulukko 1). Ylistaron 10 cm maanäyt-
teen humuspitoisuus oli 7 paino-%, kun
kaikkien muiden näytteiden humuspi-
toisuus oli alle 4 paino-%. Ylistaron 10

cm:n kerroksen humuspitoisuus on niin
korkea, että todelliset vesipitoisuudet

ovat n. 3-5 tilavuusprosenttia lasken-
nallisia suuremmat (Hänninen ym
2001). Nurmijärven asemalla pintakas-
villisuus on kanervikkoa. Kaikki muut
asemat ovat hoidetuilla nurmikentillä.
Ylistaron asemalle aurinko voi kesällä

paistaa lähes esteettömästi koko påiiviin,

Haapaveden asema on katveessa sekä

aamu- että iltapäivällä, Nurmijärvellä
asemaa varjostavaa ajoittain aseman
ympärillä oleva harvahko mäntymet-
sä. Multian ja Ilomantsin asemille au-
rinko paistaa melko vapaasti iltapäi-
vään asti, minkä jälkeen ne jäävät kat-

veeseen.

Raeanallysituloksista laskettiin Sau-



Toulukko l. Maakerrosten raeanalyysimääritysten hienoaines- ia savipitoisuudet..

savi%

41

41

43

42

40

erbrein (Vukovic & Soro, 1992) -kaaval-

la arviot maalajitteiden vedenjohta-
vuusarvoista (kuva 1). Laskennalliset
vedenjohtoky vyt va ihteliva t 10-q-1 0-s

m/s, mikä kattaa pääosan Suomen
maa-ainesten vedenjohtokykyvaihte-
lusta (Rantamäki ym 1997, Hänninen
ym 2000). Nurmijärven ja Multian ase-

mapaikkojen maalajit ovat hyvin vettä

läpäiseviä. Tämän tyyppisissä maissa

on vajovesivyöhykkeessä yleensä aina
runsaasti ilmatilaa. Haapaveden kaksi
alinta maakerrosta sekä Ylistaron kaik-
ki maakerrokset ovat vettä pidättäviä
maa-aineksia, joissa huokostila on pää-

osan aikaa veden kyllastämä. Ilomant-
sin aseman maaperä, sekä Haapaveden
kolme ylintä maakerrosta sitovat vettä,
mutta niissä huokostilan kyllästy-
misaste vaihtelee sääolosuhteista riin-
Puen.

Kun futkitaan maaveden jäätymistä,

on syytä korostaa maaperän rakenne-
osien merkitystä. Maaperä koostuu ki-
viaineksesta, jonka dielektrisyys on 5-7
(Hänninen ja Sutinen, 1.994), ilmasta,
jonka dielektrisyys on 1 ja vedestä, jon-
ka dielektrisyys on 81. Jäätyessään ve-

den dielektrisyys laskee alle 4:n. Mit-
tausarvojen perusteella laskettu vesipi-
toisuus ei oleta veden jäatyvän, vaan
maaveden korvaufuvan ilmalla. Koska

vesi ei poistu materiaalista, vaan sen

olomuoto muuttuu, saadaan lasken-
nallisesti pieni vesipitoisuusarvo, vaik-
ka kaikki maaperässä oleva vesi olisi
jäätynyt. Jos vettä alkutilanteessa on 40

tilavuus-7å ja siitä puoletjäätyy, lasken-

nallinen vesipitoisuus on 24 tilavuus-%
ja vielä kaiken veden jäädyttyä vesipi-
toisuudeksi saadaan 6-7 tilavuus-%.

Mooperön lömpötilo io iöötyminen

Havaintoasemilla joulukuussa 2001 il-
man keskilämpötilat vaihtelivat -8- -12
oC eikä sinä aikana ollut yhtäåin suoja-

iaksoa. Tammikuun lgrmmeneruren påii-

vän tienoilla 2002 oli viikon suojajakso,

f 
onka jälkeen ilman lzlmpötilat pysyivät
nollan alapuo1el1a helmikuun alkuun
saakka. Helmikuussa oli kaikilla ase-

mi1la kaksi suojajaksoa: 3.-10. ja

15.-17.02.

Vaikka joulukuu oli kylmä, 10 cm:n
syvyydella vain Ylistarossa maaker-
roksen keskilämpötila oli nollan ala-
puolella (taulukko 2). Siellä lämpötila
laski alle nollan io marraskuussa 2001,

mutta muilla asemilla sama tapahtui
vasta joulukuun loppupuolella huoli-

mafta pitkästä kylmästä jaksosta. Maan
lämpötilojen ero selittyy erilaisilla lu-
mipeitteen paksuuksilla. Ilomantsin ja

Multian asemilla lumipeitteen paksuus
oli jo marraskuun puolivtilissä yli 20 cm.

Nurmijärvellä lumen paksuus ylitti 10

cm marraskuun loppupuolella, kun sa-

ma tapahtui Ylistarossa ja Haapavedel-
1ä vasta kuukautta myöhemmin. 20 cm:n

lumenpaksuus ylittyi Nurmijärvellä
19.12.01 ja Pohjanmaalla vasta 25.01..02.

Hienoainespitoisissa maakerroksissa,

Ylistarossa ja Haapavedellä 70 ja90 crn,
vesipitoisuudet olivat joulukuussa yli
30 tilavuus-% ja vain 1.-7 tllavuts-%
pienempiä kuin koko seurantajakson
suurimmat havaitut vesipitoisuudet
(taulukko 3). Vettä läpäisevissä maa-
kerroksissa, Nurmijärveä lukuun otta-

-20

E ta(J 'AU

cl6' -OU

-80

Seuranta-asemat, veden läpäisevyys
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Nurmijärvi

-Multia
- 

llomantsi
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Haapavesi

*Ylistaro
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Kuvo l. Raeanolyysitulosten perusteello Sourbrein koavan perusteello mööritefr
moa -ai neslen Io sken nolli set vedeniohtokyvyt.
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Toulukko 2. Maakerrosten joulukuun 2001 ja helmikuun 2002 keskilämpötilat ja ajankohta, jolloin kerroksen
lämpötila alittaa -0.1 astetta.

1 5,1 1 .0.131 .12.01 21 .12.0124.12.01 23.12.01

matta, vesipitoisuudet olivat 10-20 ti-
lavuus-% pienempiä kuin havaiLut suu-

rimmat vesipitoisuudet. Muutokset
Nurmijärvellä olivat pieniä. Siellä pin-
taosary 10 cm ja 30 cm, vesipitoisuudet
eivät koskaan ole korkeita ja sy.vempien

kerrosten vesipitoisuutta sääte1ee late-

raal isuu nnassa kulkeva vesi.

Helmikuussa oli maan lämpötila 10

cm:n s1'vyydessä laskenut nollan ala-

puolelle Multian havaintoasemaa 1u-

kuun ottamatta. Nurmijärvellä ja Ylis-
tarossa maan ltimpötilan nollaraja o1i yli
50 cm:n syvyydessä. Kuitenkin maa-
kerrosten laskennalliset vesipitoisuudet
laskivat selvästi vain Ylistaron kerrok-
sissa 10 cm (22 tilavuus-%) ja 30 cm (8

tilavuus-%).
Ylistaron aseman maaperä jäätizi 10

cm:n syqydella taysin valillä 15.11.01-

3.1..02 (kuva 2, 1.jäätyminen). Ilman kes-

kilämpötila oli tällä ajanjaksolla -7 "C

ja lumen keskipaksuus vain 8 cm. En-

simmäisen jäätymisjakson alussa mi-
tattu vesipitoisuus oli 46 tilavuus-%, mi-

kä on vain 4 tilavuus-% pienempi kuin
koko seurannan aikana havaittu ker-
roksen suurin vesipitoisuus. Lasken-
nallisesti vesipitoisuus laski lähes 40 ti-
lavuus-%. Tulos vastaa kerroksen täy-
dellistä jäätymistä. Kerroksen lämpöti-
1a oli jakson lopussa -2 

oC. Tammikuun
suojajakson aikana kerroksen lämpöti-
1a nousi asteella ja vesipitoisuus koho-
si 9 tilavuus-%, jolloin kokonaisvesipi-
toisuus, iääfvnyt ja sula vesi, nousi suu-

remmaksi kuin taulukossa esitetty suu-

rin havaittu vesipitoisuus.
Koko seuraavan jäätymisjakson ajan

kerroksen lämpötila oli -L,5 "C, vaikka
ilman keskilämpötila o1i 4'C alempi
kuin ensimmäisen jäätymisjakson aika-

na. Lisääntynyt lumen paksuus (keski-

arvo 31 cm) eristi maakerroksen tehok-

kaasti. Tammikuun suojajakson aika-
na lisäåinlynyt vesi jäätyi uudestaan en-

nen helmikuun suojajaksoja, mutta jää-

tymisnopeus suhteessa kerroksen läm-
pötilaan o1i selvästi aikaisempaa hi-
taampi (kuva 2, 2.jäätyminen).

Seuraavan vuoden syksyllä (8.11.02-

3.1.03) kerroksen maavedestä vain pie-

ni osa jäätyi, vaikka maakerroksen pak-
kassumrna vastaa lähes edellisen vuo-
den tuloksia (kuva 2,2002 syksy). Tänä

aikana ilman keskilämpötila oli kaksi
astetta alempi kuin ensimmäisellä jää-

tymisjaksolla, mutta lumipeitteen kes-

kipaksuus jaksolla oli 25 cm. Lumipei-
te eristi maakerroksen ilman lämpöti-
1an vaihteluilta siten, että maakerrok-
sen lämpötila ei esitettynä havainnoin-
tijaksona laskenut alle yhden pak-
kasasteen.

Ylistarossa maaveden jäätyminen al-

kaa, kun maakerroksen iämpötila las-

Toulukko 3. Maakerrosten suurin havaittu vesipitoisuus (01 ,06.01 ,-31 ,12,03) sekä joulukuun 2001 ja helmikuun 2002

keskimääräiset vesipitoisuudet..
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Jäätyminen Ylistaro 10 cm

r 1.jäätyminen .2. jäätymien .2002 syksy
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Kuvo 2. Jöölymisen oiheuttomo loskennollisen vesipitoisuuden muutos kolmeno eri
jäälymisjaksono: I . jöölyminen 15.1 1 .01 - 03.01 .02, vesipitoisuus iokson o/usso

46 tilavuus-%, 2. jöölyminen 23.01 . - 03.02.02, vesipitoisuus iokson olussa I8
tilovuus-%, 2002 syksy 08.11.02 - 03.01.03, vesipiloisuus iokson olusso 36
, 
!:;:: :.- ^ 

Vo o ka - o k sel i o n m a a ke r rok se n v u o r oko u ti sren ke ski I ä m pöti I o i e n

20 tilavuus-% vähemmå,in kuin havaitut
suurimmat kerroksen vesipitoisuudet.
Tämän pakkaskauden jälkeen ei Haa-
pavedellä havaittu maan jäätymistä
tai oleellista laskua maakerroksen läm-
pötilassa.

Helmikuussa 2002 Multian asema-

paikkaa lukuun ottamatta kaikilla ha-

vaintopaikoilla maakerroksen 10 cm:n

lämpötilat olivat nollan alapuolella ei-

kä lämpötiloissa tapahtunut suuria
muutoksia. Helmikuun ensimmäisen
suojakauden aikana Ylistarossa lumi-
peitteen paksuus laski noin 15 cm:iin ja

toinen suojakausi ohensi lumipeitteen
alle 10 cm:iin. Vähäisen lumipeitteen
vuoksi toista suojakautta seurannut
pakkaskausi viilensi Ylistaron 10 cm:n
maakerrosta lähes asteella.

Suoiosöiden voikulus
moon vesipiloisuuleen

Maakerroksessa 30 cm lämpötilat las-

kivat helmikuussa 2002 nollan alapuo-
lelle Ylistarossa ja Nurmijiirvellä, joiden

maalajitteet karkeusasteiltaan edusta-
vat näytepaikkojen ääripäitä (taulukko
1, kuva 1). Tassä kerroksessa vesipitoi-
suudet olivat, Ylistaroa lukuun otta-
matta, muuttuneet joulukuun keskiar-
vosta helmikuun alkuun vain + 1 tila-
vuus-%, kun muutos Ylistarossa oli o1-

lut 9 tilavuus-%.Tästä voidaan päätel-
1ä, että Ylistaron maakerros 30 cm oli
osittain jäätynyt. Maakerroksista 10 cm
Ylistaro oli täysin ja Haapavesi osit-
tain jäässä.

Helmikuun kolmantena päivänä al-
koi viikon kestänyt suojajakso. Suoja-
jakson aikana kaikilla asemilla lumi-
peitteen paksuus oheni 10-20 cm. Toi-
nen kolmen päivän suojajakso, vain vii-
si päivää ensimmäisen päätyttyä,

kee alle -{,5 oC. Kun syksyllä 2002Las-

kennallisen veden määrä väheni 10 ti-
lavuus-%, jäätyminen pysähtyi maa-
kerroksen lämpötilan pysyessä -0,8
oC:ssa. Kuvan ensimmäisen jäätymis-
jakson aikana maakerroksen lampötila
laskee edelleen alle yhden pakkasasteen

aina -2 oC:een ja kerros jäätyy täysin.
Tämän tyyppisen maalajin täydellinen
jäätyminen edellyttää, että kerroksen
lämpölila on pitkäiin, esitetyssä tapauk-
sessa noin kolme viikkoa, alle -1 oC.

Kaikista seuratuista maakerroksista
Ylistaron 10 cm:n lisäksi vain Haapa-
vedellä 10 cm:n syvyydessä havaittiin
maaveden jäätymistä talvella 20012002.
Mittaustulokset eivät kiistä sitä, etteikö
maaveden jäätymistä tapahtunut muil-
lakin asemilla, mutta mittaustarkkuu-
den rajoissa sitä ei voi erottaa muista
maakerrosten vesimäiirien aikaan sido-
tuista vaihteluista. Haapavedellä maan
lämpötila 10 cm:n sy\yydellä laski nol-
lan alapuolelle 22.1.2.2001.. Seuraavan
kahden viikon aikana ilman keskiläm-
pötila Haapavedellä oli -21 oC, mutta
maakerroksen 10 cm:n lämpötila laski
vain -{,3 oC:een ja vain noin neljäsosa

maavedestä jäätyi tämein pakkaskauden

aikana. Jakson alkuhetkellä vettä maa-

Derässä oli 26 tilavuus-%. mikä on noin

Seuranta-asemat, veden läpäisevyys

-1 00
1,00E4? 1,00E-01 1,00E+00 1,00E+01 1,00E+02'1,00E+03

mmlday

Kuvo 3. Seuronfo-asemien maokerroksen l0 cm laskennallisten vesipitoisuuksien

vqihtelut helmikuun ensimmöiseen pöivöön verroftuno vuonno 2002.
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pienensi lumipeitettä Haapavedellä
noin 15 cm muutosten muilla asemilla
ollessa pieniä. Suojajaksot aiheuttivat
kaikilla havaintoasemilla maakerrok-
sessa 10 cm vesipitoisuudessa 2-4 tila-

vuus-%:n nousun (kuva 3) huolimatta
siitä, että maakerroksen lämpötila oli
nollan alapuolella.

Myös maakerroksessa 30 cm vesipi-

toisuudet nousivat suojajaksojen vai-
kutuksesta. Vesipitoisuuden muutokset

tässä maakerroksessa jäivät pääasiassa

alle 2 tilavuus-%:n suuruisiksi, mutta
Haapavedellä kerroksen vesipitoisuus
nousi noin 5 tilavuus-%. Vaikka muu-
tokset pääasiassa olivat pieniä, ne ovat
merkittäviä, silla joulu-tammikuu -jak-

soila vesipitoisuudet olivat såiil)Treet va-

kaina. Haapavedella, jossa muutos oli
suurin, vesipitoisuus nousi neljässä plii-
vässä 5 tilavuus-%. Vastaavia kosteus-

muutoksia on tapahtunut vain lumen
sulamisvaiheessa sekä sellaisten kesä-

sateiden jiilkeeo jolloin sadekautena on

vettä tullut yli 20 mm. Haapavedellä va-

paana olleesta noin 18 tilavuus-%:n i1-

matilasta reilu neljåinnes täyttyi vedel-

Syvimmässä seuratussa maakerrok-

sessa (90 cm), helmikuun alun vesipi-
toisuudet olivat 0-1 tilavuus-% pie-
nempiä kuin joulukuussa 2001. Kah-
dessa kuukaudessa 90 cm:n sywyydel-
lä maaperä oli kuivunut vain prosentin

tai ei lainkaan. Helmikuun suojajaksot

aiheuttivat Ylistarossa ja Multiassa ve-

sipitoisuuden nousemisen joulukuun
tasolle. Jopa vettii hlwin johtavassa Nur-
miiärven hava intoaseman maa perässä

suojakaudet nostivat vesipitoisuutta
kaikissa seuratuissa maakerroksissa.

Vain Ilomantsin havaintoasemalla suo-

jakausien vaikutus maaperän vesipi-
toisuuteen o1i havaittavissa selvästi ai-
noastaan 10 cm:n sy.vfydella.

Johfopöölökset

Etelä- ja Keski-Suomessa lumipeittei-
sellä alueella maan leimpotila laskee har-

voin alle puolentoista pakkasasteen.
Kahtena seurattuna talvena 2001-2003

vain Nurmijärvella ja Ylistarossa ha-

vaittiin y1i puolentoista asteen pakka-
sia maaperässä. Kummallakin asemal-

la näin matalia lämpötilalukemia ha-
vaittiin vain 10 cm:n syvyydellä. Yh-
teensä näitä maakerroksen pakkaspäi-
viä oli Nurmijärvellä 91 ja Ylistarossa
Jl.

Vaikka maan lämpötila laskee nollan

alapuolelle, se ei tarkoita, että välittö-
mästi merkittävä osa maassa olevasta
vedestä jäätyisi. Joulukuusta 2001 hel-
mikuuhun 2002 viidestä havaintoase-
masta neljällä lämpötila laski alle no1-

1an 10 cm:n ja kahdella 30 cm:n syv)ry-
dessä. Kuitenkin maaveden lähes täy-

dellinen jäätyminen havaittiin vain yh-
del1ä asemalla 10 cm:n svr.yydessä. Sii-

tä hetkestä, kun maan 1ämpöti1a tä11ä

havaintopaikalla Iaski nollan alapuo-
Ielle, kaiken maaveden jäätyminen kes-

ti yli kuukauden. Samanaikaisesti maa-

kerroksen lämpötila laski noin -2
oC:een. Seuraavana vuonna 50 vrk siitä
kun maan lämpötila laski nollan ala-
puolelle, samassa kerroksessa ollut ve-

si oli vain osittain jäätynyt. Jäätymis-
olosuhteissa o1i se ero, että maan 1äm-

pötila oli jeilkimmäisessä tilanteessa kor-
keampi kuin -1 'C.

Tämän seurannan tulosten perus-
leella on maavesi talvikausina pää-
asiassa su1aa, joten vesi liikkuu mvös
talven aikana ja vettä tarvitsevat pro-
sessit pystyvät toimimaan myös talvi-
kautena. Vaikka maan pintaosien läm-
pöti1a on talvikautena no11an alapuo-
1e11a ja vaikka pintakerroksessa oleva

vesi olisi täysin jäätynyt, talvisten suo-

jakausien lumen sularnisesta syntyvä
vesi imeytyy maahan ja pohjavesiva-
rastot täydentyvät. Sellaisina talvina,
jolloin lunta on paljon ja lämpötila
muuttuu toistuvasti suojaiseksi, lumen
talviaikainen sulaminen on merkittävä
lisä pohjavedelle. Tämä ei kuitenkaan
muuta sitä tosiasiaa, että varsinaisen ke-

vään lumen sulaminen on pohjaveden
muodostumisen karLnalta vuoden rat-
kaisevin aika.
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Suurfen vesistöien
kestövö söönnöstely

Tompereello iöriestettiin I 2.-l 3..| 0.2004 seminoori, iosso po-

neudufiiin monipuolisesti söönnöstelyn kehittömisen oionkoh-

toisiin oiheisiin. Pööteemoio oli viisi: söönnöstelyn voikutukset,

kokem ukset keh ittöm isho n kkeisto, viesti ntö io vuorovoi kutus, tu l-

vot io ilmostonmuutos sekö vesipuitedirektiivi. Yhteensö esityk-

siö io puheenvuoroio koksipöivöisessö seminoorisso oli liki 30.

Osollistuiio seminoorisso oli 80. Tössö ortikkelisso esite-

töön yhteenveto seminoorisso pidetyistö esityksistö io puheen-

vuoroisto.

I eminaarin avaussanat lausuneen

\ vesrhallrntoneu vos Jaa KKo >rerlan

J (maa- la metsätalousministeriö)
mukaan on ollut ilahduttavaa seurata

alan kehitysta ja erityisesti tietopohja-

osaamisessa tapahtunutta harppausta

sekä avoimuuden ja vuorovaikutuksen
merkittävää lisääntymistä. Tämä näk1y

hänen mielestään myös seminaarin
osallistujajoukossa, jossa on huomat-
tavar"r runsaasti myös ympäristöhaIlin-
non ulkopuolisia.

Erikoistutkija Seppo Hellsten (SYKE)

esitti katsauksen tehtyihin säännöste-

lyjen vaikutustr-rtkimuksiin. Suurin osa

säännöstelyistä on toteutettu 1950- ja

1960-luvuilla, mutta ensimmäiset tut-
kimukset ajoittuvat vasta 1970- ja1980-

luvuille. Merkittäviä virstanpylväitä
ovat 1980-luvun lopussa kehitetty eko-

logisen säännöstelykäytännön periaa-

te, ensimmäiset laajemmat kehittämis-

hankkeet Oulujoen ja Iijoen vesistöissä

1980- ja 1990Jukujen taitteessa sekä täl-

1ä vuosituharurella Suomen Akatemian

rahoituksella toteutettu Suurten vesis-

töjen kestävä säännöstely -tutkimus-
hanke (PRIMEREG) fa vesipolitiikan
puitedirektiiviä palvelevat tutkimus-
hankkeet.

Vesipolitiikan puitedtuektiivi edellyt-

tää pintavesien ekologisen tilan ar-
viointia kasviplanktonirL kasvillisuu-
den, pohjaelairnistön ja kalaston perus-

teella. Säännösteltyjen jåirvien ekologi-

nen tila ja ympäristötavoitteet -hank-
keessa on kootfu maailmanlaaiuisesti-

kin poikkeuksellisen laadukas ja kat-
tava aineisto rantar,yöhykkeen kasvil-
lisuudesta, pohjaelaimistöstä ja pikku-
kaloista. Hankkeesta oli seminaarissa

kolme esitystä. Hydrobiologi Anne Tar-

vaisella (SYKE) aiheena oli kasvillisuus,
tutkija Jukka Aroviidalla (Jyväskylän
yliopisto) rantavyöhykkeen pohjaeläi-
mistö ja tutkija Tapio Sutelalla (SY-

KE/Oulun yliopisto) kalasto. Yksi mie-

lenkiintoisimmista tuloksista on, että
järvissei joissa talvisen vedenpiruran las-

ku on yli 3 m, rantaeliöstön ekologinen

Miko Morttunen
tutkim usinsinööri

Suomen ympäristökeskus

E-mail: mika. marftunen@ymparisto.fi

Kirjoittajalla on pitkäaikainen kokemus ve-

sistösäännöstelyihin li ittyvissä kysymyksis-

sä.

Sori Porlonen
fil.maist., tutkija

Suomen ympäristökeskus

vesistöalueiden integr0itu tutkimusohjelma,

0ulun yliopisto

E-mail : sari.partanen@ymparisto.f i

Kinoittaja on työskennellyt säännöstelyn ke-

hittämisselvitysten parissa ja tekee väitös-

kirjaansa Oulun yliopiston maantieteen lai-

tokselle säännöstelyn vaikutuksesta ranta-

ja vesikasvillisuuteen suurissa suomalaisis-

sa järvissä.

vli
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tila on selvästi heikompi kuin säåimös-

telemättömissä verta i l ujärvissä.

Säännöstelyn vaikutuksia rantojen
virkistyskayttöön on arvioitu jo 25 jär-

vellä ns. VlRKl-mallilla. Ympäristö-
päällikkö Jukka Muotka Fortum Oy:stä

esitteli VIRKI-mallia ja veneilyyn koh-
distuvien vaikutusten arviointiin ke-
hitteilla olevaa veneilyvirkistyskäyttö-
mallin laskentaperiaatteita. Parhaillaan
Sairnaalla on kayrnissä hanke, jossa laa-

ditaan VIRKI-mallia täydentävä ve-
neil}'rnalli. Veneilyllä on Saimaalla poik-
keukseliisen suuri merkitys; esimerkiksi

virkistysveneisiin sidotul pääoman on

arvioitu olevan suuruudeltaan liki 450

miljoonaa euroa.

Monet siiönnöstelyluvol ovof
porhoilloon torkiitettovono

Suomen ympäristökeskuksessa on kar-
toitettu säännöstelyn kehittämisen laa-

juutta ja kokemuksia keskeisille viran-
omaisille ja toiminnanharjoittajille koh-
distetuilla kyselyillä. Tutkija Antton Ke-

to (SYKE) esitteli kyselyiden keskeisiä

tuloksia. Sä2irLnöstelyn kehittämishank-
keita oli Suomessa vuoden 2004 alussa

käynnissä 56. Useimmissa Iaajoissa

hankkeissa lahtokohtana on ollut vesi-

lain 8 luvun 10 b mukainen menettely,
jossa ensiksi yhteislyössä eri osapuolten

välillä on etsitty keinoja säännöstelyn
haittojen vähentämiseksi ja hyötylen li-
säämiseksi. Eniten suosituksia on esitet-

ty säännöstelykaytantoon ja vesistön
kunnostustoimenpiteisiin. Ongelmalli
seksi on joissakin tapauksissa koettu ve-

silain tulkinnanvaraisuus vanhojen sä:in-

nöstelylupien tarkistamista koskevien
pykälien osalta. Vaikka hankkeet ovat
johtaneet konkreettisiin parantamistoi-
miin, ei erimielisyyksiltä ole vältytty.

Laajimmat säiilnöstelyn kehittämis-
selvitykset on viime vuosina toteutettu
Pirkanmaan suurilla säännöstelyillä jiir-
villa ja Suomen voimakkaimrrrin säiin-

nöstellyllä jäwellä, Kemijiirvellä. Suun-

nitteluinsinööri Hanna Nieminen ja
osastopäällikkri Jouko Havu Pirkan-
maan ympiiristökeskuksesta esiftelivät
Pirkanmaan sä2innöstelysuosituksia ja

niiden täytäntöönpanoa. Pirkanmaalla
suositusten mukaisia säzilnöstelykäy-

tiintöjä on tarkoitus kokeilla muutaman

vuoden ajan ja kokemusten perusteella
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Kevöftolvisto maisemoo Kemiiörveltö. Vedenpinto on huhtikuusso yli 6 m
olempono kuin kesalla.

päätetään j atkotoimenpiteis tä. 1990 -lu-
vun loppupuolella Päijänteella tehdyn
säännöstelyselvityksen suositusten to-
teutumisesta ja kehittämisen haasteista

kertoi Keski-Suomen ympäristökes-
kuksesta yli-insinööri Visa Niittyniemi.
Suururitteluinsinööri Tuulikki Miettinen
Pohjois-Savon ympäristökeskuksesta
Kallaveden ja Unnukan säännöstelyn
kehittamista sekä Onki- ja Poroveden
säännöstelyn tarkistamista. Dipl.ins.
Jukka Höytämö Pohjois-Karjalan ym-
päristökeskuksesta alusti mm. sään-

nöstelyn tarkistamisen ehdoista, omai-
suuden loukkaamisesta, sosiaalisidon-
naisuudesta ja korvauksista.

Ympäristöneuvos Esko Viihäsöyrin-
ki Länsi-Suomen ympäristölupaviras-
tosta toi viimeisimmät terveiset käy-
tännön työstä sä:imöstelylupien kans-

sa. Vähäsöyrinki totesi, että mitä vä-
hemmän säännöstelylupia joudutaan
muuttamaan ja asioista pystytäain neu-
vottelemaan entisen luvan piirissä, sitä
juohevammin asiat sujuvat ja vuosia
kestäviltä vesioikeuskäsittelyltä välty-
tään. Hämeen TE-keskuksen kalata-
lousjohtaja Jukka Muhonen totesi, että

kokemukset osallistumisesta kehittä-
misprosesseihin ova t pääosin myön-
teisiä. Suunrrittelu on ollut avointa ja ko-
konaisvaltainen systeemianalyyttinen
lähestymistapa lienee lisännyt eri int-
ressitahojen ymmärrysiä toistensa ta-
voitteista. Pohjolan Voi.ma Oy:n ympä-

ristöjohtaja Birger Ylisaukko-oja kertoi
kokemuksiaan säännöstelyn kehitta-
mishankkeista ja lainsäädiinnön toimi-
vuudesta. Ylisaukko-ojan mukaan sä2in-

nöstelyssä on tultu aikoien kuluessa vi-
ranomaisvetoisuudesta omaehtoiseen
ympäristönhoitoon. Pelkistä haittojen
viihentämisistä on myös siirrytty säiin-

nöstelyn kehiftiirniseen. Ylisaukko-ojan
mukaan kompensoivat toimenpiteet oli-
si pidettävä jatkossa etusijalla.

Kohti kestövöö söönnöstelyö

Päijiinteen säiirutöstely on tarjonnut erin-
omaisen tutkimuskohteen maineen fa
mielikuvien käsittelyyn. Säåinnöstely on
suhteellisen lievää ainakin, jos mittarina
on vedenpinnan vuotuinen vaihtelu ja

vertailukohtana esim. Pohjois-Suomen
järvisäännöstelyt. Ranta-asukkaat ovat
kuitenkin olleet säännöstelyyn erittäin
tyytymättömiä. Tutkija Pia Rotko (SY-

KE) pohti esityksessäåin mm. sitä, mistä
Päijänteen säännöstelyn huono maine
johtuu. Mainetta vesistösälinnöstelyissä

tarkastelee laajemmin Jari Lyytimäki
seuraavassa Vesitalous-lehdessä.

Tuikija Marika Palosaari (SYKE) esit-

teli Kemijärven säännöstelyn kehitta-
misselvityksessä vuorovaikutteisesta
suunnittelusta saatuja kokemuksia. Ris-

tiriitaisten intressien yhteensovittarni-
seen ja kaikkia lyydyttävien ratkaisujen
löytämiseen pyrittiin hyödyntämällä



monia erilaisia menetelmiä: työryhma-
kokouksia, postikyselyitä, teemahaas-

tatteluja, seminaareja ja työpajoja. Ke-

hittämishankkeessa on eri osapuolten
vastakkainasettelua onnistuttu vähen-

tämään jonkin verran, mutta jatkuvan
konfliktin ainekset ovat yhä ilmassa.
Konfliktin lientyminen ja osapuolten
luottamus toisiinsa on riippuvainen
suositusten täytäntöönpanon onmstu-
misesta. Yhteenveto tuloksista tullaan
julkaisemaan Vesitalous-lehdessä.

Suunnittelupäällikkö Esa Solismaan
kommenttipuheenvuoron näkökulma-
na oli viranomaisviestintä. Hänen mu-
kaansa säännöstelyihin liittyvien yh-
teydenottojen määrä on eksponen-
tiaalisesti vesitilanteesta riippuvainen.
Keski-Suomen ympäristökeskuksessa
on P).rttfy avoimuuteen, oma aktiivinen
tiedottaminen on koettu tärkeäksi fa tu-
levia tilanteita on pyrifty ennakoimaan.

Biologi ja Vanajaveden ranta-asukas
Leena Antila toi seminaariin maallikon
näkökannan Pirkanmaan säännöste-
lyselvityksen ohjausryhmässä työsken-
telystä. Prosessina ohjausryhmätyös-
kentely on ollut avointa ja maallikkoa
kuuntelevaa sekä avartavaa. Säännös-

telyn monisäikeinen ongelmakenttä oli
auennut ja ajallisesti pitkäaikainen pro-
sessi antoi asioille oikeat mittasuhteet.

Suurten vesistöjen kestävä säännös-

tely -hankkeessa on määritelty sisaltö
taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaali-
sesti kestävälle säännöstelylle ja kehi-
tetty 1ähestymistapa järvisäännöstely-

hankkeiden vertailuun. Tutkija Ari Vrin-
tänen Turun yliopiston sosiologian lai-
tokselta esitteli PRIMEREG -projektis-
sa kehitetyt sosiaalisesti hyväksyttäviin
säännöstelyn periaatteet (katso Vesita-

lows 4/2004).
Tutkimusinsinööri Mika Marttunen

(SYKE) esitteli kaksivaiheista 1ähesty-

mistapaa, joka on kehitetty säännöste-

lyhankkeiden kestävyyden arviointiin
ja vertailuun. Lahtokohtana on sään-

nöstelf en hyöfyjen ja haittojen mä:trit-
täminen sekä erilaisten haittojen lie-
ventiimistoimenpiteiden riittäryyden ja

tuloksellisuuden arviointi. Tarkastelun
perusteella säännöstelyn hyödyt ja hai-
tat kulkevat käsi kädessä: mitä suu-
remmat ovat säännöstelyllä aikaansaa-

dut hyödyt, sitä suurempia ovat myös
aiheutuneet haitat. Vesistön eri kävttä-

järyhmien tavoitteet vedenkorkeuksil-

le ja virtaamille ovat usein erilaisia ja jo-

pa vastakkaisia. Mika Marttunen (SY-

KE) esitteli, kuinka päätösanaly.vsiin pe-

rustuvia tietokoneavusteisia haastatte-

luja on sovellettu eri etutahojen edus-

tajien tavoitesäännöstelf en muodosta-
misessa Pirkanmaan säännöstelyselvi-
tyksessä. Henkilökohtaisissa haastatte-

luissa yhdistettiin tutkimustieto ve-
denpinnan vaihtelun vaikutuksista ja

haastateltavien näkemykset vaikutus-
ten tärkeydestä. Tuloksena saatiin kai-
kille haastateltaville tavoitevedenkor-
keudet vesistön tilan ja käytön kannal-
ta keskeisiksi arvioituina aiankohtina.

taamissa olivat niin suuria, että nykyi-

sen säännöstelyluvan mukaista veden-
pinnan laskua talvella ei ollut mahdol-
lista toteuttaa tai se olisi johtanut talvi-
fulvien pahenemiseen alapuolisessa Ko-

kemäenjoessa.

Euroopassa viime vuosina ja Suomes-

sakin viime kesårnä ja tiinä syksynä esiin-

tvneet tulvat ovat konkreettisesti osoit-

taneet, että mvös harvinaisiin vesiolo-
suhteisiin on varauduttava. Osastopääl-

likko Kari Pehkonen Kainuun ympäris-
tökeskuksesta arvioi esityksessään sitä,

kuinka poikkeukselliset vesiolosuhteet
ja suurtulvatyöryhmän suositukset on

otettu huomioon säännöstelvn kehittä-
misselvityksissä. Pehkosen mukaan
suurtulvatilanne on viimeisimmissä Pir-

kanmaan ja Kemijärven hankkeissa otet-

tu huomioon varsin vleisellä tasolla. Toi-

saalta selvitykset on rajattu koskemaan

säännöstelykäytännön kehittämistä ta-

vanomaisissa ja sitä kuivemmissa olo-
suhteissa. Rankkasateiden aiheuttamaa

tulvatilannetta Tuusulan Kellokosken
voimalaitoksen sääruröstelypadolla hei
nä-elokuun vaihteessa kuluvana vuon-
na esitteli kehitysinsinoöri Mikko Sul-
kakoski Hämeen ympäristökeskukses-
ta. Suunnittelupäällikkö Raimo Peltola

Fortumista esitteli seminaarilaisille ve-

sivoimatuotannon näkymiä sähkö-
markkinoiden ja päästökaupan näkö-
kulmasta sekä sähkön hinnan vaihte-
lua tarpeen ja fuotannon mukaan.

Toisen seminaaripäivän puheenjohta-
ja yksikönpäällikko Markku Maunula
Suomen ympäristökeskuksesta kokosi
seminaarin päätteeksi esityksistä heråin-

neet ajatukset. Seminaarissa esiteltiin
kaytantoa palvelevia tuloksia säännös-
telyn vaikutuksista ja näitä oli testattu
pilottihankkeissa. Erilyisesti sosiaalisten
vaikutusten ja vuorovaikutuksen osuus

seminaarissa oli tervetullut ja vesipoli-
tiikan puitedirektiivin seka hydrologi-
aan liittyvät esitvkset osoittivat, että
säännöstelyihin liittyvät kvsymykset
ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa.

Seminoorin ohielmo io esilyslen
moteriooli laytyvat kokonaisuudessoon
S u omen ym pö ri sfökeskuksen ( SYKE)

verkkosivuillq osoifteesto (www.

ymporisto.fi -+ ojonkohfoisto -+
koulutus io seminoorif -+ seminoorit io
topohtumot ) suurlen vesisföien

kestövösöönnöstely-seminoori). ö

öönnöslelyn kehittöminen io
tulevoisfuuden hoosteel 

-

Vesipolitiikalr puitedirektiivin myötä on

syntynyt uusia tarpeita ja vesistösään-

nöstelyjä on tarkasteltu aikaisempaa
poikkeavista näkökulmista. Seppo
Hellsten (SYKE) arvioi esityksessä:ln ve-

sipolitiikan puitedirektiivin vaikutuk-
sia sälinnöstelyjen kehittlimiseen. Luon-
nonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen Suo-

men luonnonsuojeluliitosta esitti kom-
menttipuheen-vuoron aiheesta vesipo-
litiikan puitedirektiivi ja kalat. Kurosen
mukaan paras mahdollinen ekologinen
potentiaali voimakkaasti muutetuille
vesistöille saavutetaan kalaston koh-
dalla vain toimivilla kalateillä, pelkkä

arvokalojen istuttaminen ei riitä. Var-
sinkin useat sivu-uomat voivat olla
luonnontilaisia tai ennallistettavissa, jol-
loin pääuoman nousuesteen poistumi
nen 1uo edellytykset vaelluskalakanto-
jen luontaiselle 1isääntymiselle.

Hydrologi Merja Suomalainen (SYKE)

piti suurta mielenkiintoa herättlineen esi-

tyksen ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sista vesistön virtaamiin ja säännöste-
1yyn. Suomalainen o1i tehnyt vesistö-
mallilla ennusteen Näsijärven tulovir-
taamista seminaarihetkestä vuodeksi
eteenpäin ja vertasi sitä melko keski-
määräisen ilmastonmuutosskenaarion
mukaiseen ennusteeseen 2080-luvulla.
Vertailu osoitti lumen määriin vähenty-
vä, talvelle ajoittuvien lumen sulamis-
jaksojen vuoksi. Lumen sulaminen ja ve-

sisateet johtivat siihen, että pääosa va-

lunnasta slntyi talvella ja keväthrlva pie-

neni ja aikaistui. Muutokset talven vir-
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Nökökohtiq
typpikeskusteluun

Reiio Oravoinen
toiminnanjohtaja, limnologi

Kokemäenjoen vesistön

vesiensuojeluyhdisgs ry.

E-mail: reijo.oravainen@kwy.f i

flyp"n kiertokulku on vesistössä

I huomattavasti monitahoisempi
I kuin fosforin. TVoeltä on vedessä

suuret liukoiset kaasumaiset varannot,
joita eräät sinilevät pysfiät hyödyntä-
mään. Näin ollen typestä on vaikeam-
pi tehdä perustuotannon minimitekijää
kuin fosforista. Liukoista typpeä tulee
vesistöihin lisäksi runsaasti hajakuor-
mituksesta, joka vie pohjaa tehokkaan
typenpoiston tuloksilta.

Runsaasti fosforia sisältävi1lä vesi-
alueilla voi tehokas typenpoisto lisätä
riskiä sinilevien massaesiintymiseen.
Tähän viittaavat loppukesän leväku-
kintahavainnot. Ne ajoittuvat juuri ai-

kaan, jolloin liuennut typpi on lopussa.

Sateisina kesinä kukinnat vähenevät,
vaikka typpeä on silloin runsaammin.
Esimerkiksi sopii vaikkapa kesä 2004.
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Karuissa vesissä typpi ei lopu tuo-
tantokauden aikana, koska alhainen fos-

foripitoisuus säätelee tuotantoa. Toi-
saalta typen runsaskaan lisääminen t2il-

laisiin vesiin ei kiihdytä levätuotaatoa.
Typpi ei siten yksinään pysty siihen.

Typenpoiston tarvetta on perusteltu
merialueella tehdyillä pullokokeilla joi-
den luotettavuus voidaan kyseenalais-

taa, kun tuloksia tulkitaan kaytännön
havainnoin. Vaikka pullokokeissa ei

saada vastetta fosforilisäykselle typen
ollessa lopussa, luonnonoloissa useiden

tutkijoiden mukaan fosfori määrää lop-
pujen lopuksi perustuotannon tason.
Schindler (1977) on todennut täyden
mittakaavan järvikokeen tuloksiin no-
jautuen, että typen sidonta kompensoi
typpivajeen sen ollessa minimitekija ja
että siinäkin tapauksessa fosfori mää-

rää koko kasvukauden fuotannon. Het-
kellisesti pemstuotantoa voi säädenä ty-
pen lisäksi moni muukin tekijä, mutta
se ei tarkoita, että ne säätelisivät koko-
naistuotannon tasoa. Kyseessä on vai-
kutus kasvunopeuteen eikä maksimaa-
liseen kasviplanktonbiomassan.

Typenpoistossa lieneekin parasta fos-

forinpoiston tehostuminery kun laitok-
set joudutaan mitoittamaan nykyistä
väljemmiksi tehokkaan typenpoiston
turvaamiseksi.

Korkeo typpipiloisuus
ei yksinöön liiöö levötuolontoo

Voimakkaasti typellä kuormitettujen
pikkujärvien, Ala-Jalkajärven ja Perä-
järven sekä Hahmonjärven, seuranta-
tulokset osoittavat, että voimakaskaan

Suomen vesistöien veden lootu on porontunut oleellisesti kolmen

viime vuosikymmenen oikono tehokkoon iötevesien puhdistuk-

sen onsiosto. Etenkin orgoonisen oineen io fosforin poistosso

on soovutettu erinomoiset tulokset. Viime oikoino on virinnyt kes-

kustelu typenpoiston torpeellisuudesto, kosko sen poistotehot

ovot iööneet olhoisiksi. Töhön velvoittoo myos voltioneuvosten

pöötös 365/1994, iosso yli 
,lOOOO 

osukosvostineluvun puh-
distomoilto voodiioon tehostettuo typenpoistoo, ios iötevedef
kuorm ittovot typpiherkkiö vesiolueito.



typpikuormitus ei aiheuta rehevöity-

mistä fosforin ollessa tuotantoa rajoit-

tava ravinne. Ala-Jalkajärven ja Perä-

järven typpipitoisuus lisääntyi kaivos-

toiminnan aloittamisen seurauksena.

Näiden järvien fosforipitoisuus on ka-

rujen järvien luokassa. Typp"ä on Ala-

Jalkajarven pintavedessä 50-kertaisesti

luonnontasoon verrattuna sekä nitraat-

teina että ammoniumtyppenä. Koska

fosforia on v2ihän, levätuotanto ei o1e li-
sääntynyt. Näkösyvlys on edelleen jo-

pa viisi metriä.
Peräjärvessä Ala-Jalkaiärven alapuo-

lella typpipitoisuus on noussut hi-
taammin. Senkään rehevyys ei ole li-
säåintynyt kaivoksen kuivatusvesien ai-

heuttamalla "typpilannoituksella".
Päinvastoin rehevyys on jopa vähenty-

nyt. Ammoniumtypen nitrif ikaatiosta

johtuvaa hapen kulumista ei ole alus-

vedessä myöskään havaittu
Kolmas pienjärvi, Hahmonjärvi

Tämpere-Pirkkalan lentoaseman lähei-

syydessä, pysyi pari vuosikymmentä
karuna voimallisesta "urealannoituk-

sesta" huolimatta. Tässäkin järvessä

alusvesi oli haPetonta, mutta siitä ei o1e

aiheutunut rehevyysongelmia typpi-
kuormituksesta huolimatta. Pintave-
si on pysynyt kirkkaana ja levättö-
mänä (näkösyvyys 3 m). PaallYsve-

den typpipitoisuus oli kuitenkin 10-

kertainen normaaliin järviveteen ver-

rattuna.
Urean kaytto lopetettiin vuonna 2000

siirtymällä asetaatin kävttöön kiitora-
tojen liukkauden torjunnassa. Sen jä1-

keen jiirven typpipitoisuudet ovat pie-

nentyneet radikaalisti. Alusveden tila
on heikentynyt nitraatin loputtua ja ve-

si on muuttunut rikkivedylle haisevak-

si ja pelkistyneeksi. Aikaisemmin alus-

vesi oli kirkasta. Päällysveden samen-

nus on myös lisääntynyt, mikä viittaa

tilanteen heikkenemiseen. Odotettavis-

sa on rehevöitymiskehityksen kiihtv-
minen sisäisen kuormituksen kautta.

Typpikuormituksen väheneminen on

siten aiheuttanut käänteen jopa hei-

kompaan suuntaan.

Ede11ä esitettyjen järvien tarkkailu-
tuloksista on tehtävissä sellainen pää-

telmä, että karujen järvien typpilan-
noitus ei aiheuta haitallisia vesistön ti-
lan tai vedenlaadun muutoksia. Re-

her,]yttä voidaan hallita alhaisella fos-

Peräjärven päällysveden fosforipitoisuus loppukesällä verrattuna

keskimääråisen typpipitoisuuteen
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Kuva 1. Keskimööröisen lyppipitoisuuden kolminkerfoistumisesta huolimolta

Perä1örven rehevyys ei ole lisööntynyt.

Hahmonjärven pintaveden typpipitoisuus ja sameus
loPPukesällä
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Kuvo 2. Hohmoniörven veden loofu on heikentynyt lyppikuormituksen loputtuo

vuonno 2000.

f oripitoisuudella. Fosf orikuormituksen
minimointi on siten aseteftava selkeästi

etusijalle jätevesien puhdistuksessa
näiden konkreettisten esimerkkien pe-

rusteella.

Minimirovinneleslil
typen poiston suunniflelusso

Tampereen Vedelle tehtiin minimira-
vinnetesti koemielessä, koska lupaha-

kemukseen taruittiin lisäselvityksiä ty-

pestä ja sen merkityksestä alapuolises-

sa Pyhäjärvessä. Tammerkoski laskee

Näsijärvestä Pvhäjärween, johon johde-

taan Tampereen kaupungin käsitellyt
jätevedet. Tampere on sisävesialueella

suuri typpikuormittaj a.

Tammerkosken f osf oripitoisuudet
ovat nykyisin hyvin alhaisia (kok. P

8-12 p"g/ l), koska veden laatu on pa-

ranfu nut voi makkaasti vii me vuosina.

Fosforipitoisuudet ovat karun veden
luokassa, kuten levämääräkin. Liu-
koista typpeä on nitraattina kohtalai-
sestl.

Testissä pelkkä fos{orilisäys lahes kol-

minkertaisti näyteveden leväbiomassan.

Levät käyttivät vedessä ollutta nitraat-

tia kasvuunsa. Kaikki 1isätty fosfori ei
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ehtinyt kulua kolmessa vuorokaudessa

alkuperäisen levämäärän pienuuden ta-

kia. Klorofyllipitoisuus kuitenkin Ii-
sääntyi karusta luokasta jopa rehevään

luokkaan, joten fosfori lisäsi voimak-
kaasti koeveden rehe\,Tyttä. Pelkkä typ-
pilisäys ei aiheuttanut minkäänlaista li-
säkasvua koevedessä. Typellä yksinään
ei o1lut siten rehevöittävää vaikutusta.

Ravinteiden yhteislisays aiheutti odo-

tetusti suurimman leväkasvun. Kloro-
fyllipitoisuus kolminkertaistui kolmes-
sa vuorokaudessa. Jos ravinteita on,
1evät 1isääntyvät hyvin nopeasti. Typ-
piyhdisteistä 1evät käyttivät mieluim-
min ammoniumtyppeä kuin nitraatte-
ja. Ammoniumtypen puuttuessa nit-
raatitkin kelpasivat ievi11e. Kontrolli-
näytteessä ei tapahtunut testin aikana
olennaisia muutoksia.

Tammerkosken vedellä tehty testaus

osoitti, että fosfori on perustuotannon
minimitekijä. Typpi ei 1isämyt yksinä2in

levien kasvua lainkaan. Tulos on sama

kuin käytännön havainnot pelkä1lä ty-
pellä kuormitetuissa järvissä, joiden tu-
loksia edel1ä käsiteltiin.

Pyhajärvessä suoritettu velvoitetark-
kailu on puolestaan osoittanut, että Py-

hajarven rehevyys on vähentynyt sitä

mukaa kuin fosforikuormitus ja veden
fosforipitoisuus ovat vähentyneet. Typ-
pikuormituksen pienentämisellä Pyhä-
järwen rehevyys ei olisi vastaavasti las-

kenut, vaikka 1evätesti olisi 1970-luvun
alussa todennäköisesti osoittanut, että

typpi on tuotannon minimitekijä. O1i-

siko silloin pitänytkin ryhtya typen-
poistoon? Vastaus on ilmeisen kieltei-
nen. Mutta tarvitseeko typpeä poistaa,

jos rehevyystaso on saatu fosforinpois-
ton avulla hallintaan? Tilanne on edel-

leenkin vähintään epäselvä.

Eräs osoitus typen poiston vähäisis-
tä positiivisista vajkutuksista on pää-
teltävissä alkukesän 2003 tarkkailutu-
Ioksista. Silloin Pyhäjärven typpipitoi-
suus kohosi ennätyssuureksi, koska
Tammerkosken juoksutus o1i pitkään
minimissä thuhtiku ussa v ain 7,0 m3 f s,

MQ 71 m3/s). Typpipitoisuus vaihteli
kesäkuussa pintavedessä 1400-1600
ptg/1. Tammerkoskesta tulevan veden
typpipitoisuus oli vain 470 ytg/I.Tam-
pereen kaupungin jatevesikuormitus
kolminkertaisti typpipitoisuuden. Jos

typellä olisi merkittävä rehevöittävä
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KANGASALAN KIRKKOJARVI
Fosfori, typpi- ja klorofyllipitoisuus loppukesällä

Jåtevesikuormitus loooui vuonna 1 980
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Kuvo 3. Kirkko'iörvi rehevöilyi oluksi iötevesiluormon lopuftuo. Rehevyys on senkin

iölkeen pysynyt korkeono
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vaikutus, levätuotannon olisi pitänyt li-
sääntyä voimakkaasti.

Tarkkailuhavaintojen mukaan levä-
määrää kuvaava klorofyllipitoisuus ei

kohonnut lainkaan edelliskesiin verrat-
tuna. Se o1i kesäkuussa välillä 8,2-8,4
pg/l eli lievästi rehevä11ä taso11a. Kesä-

kuussa 2002 klorctyllipitoisuus oli
7,3-9,8 ptg/1. Silloin typpipitoisuus o1i

tavanomaisella tasolla eli 800 pg/1. Py-

häjärven tarkkailutulokset vahvistivat
käytiimössä sery minkä levätestit osoit-

tivat todeksi laboratoriokokeissa eli qp-
pikuormitus ei lisää Pyhajarven rehe-

vlyttä. koska fosfori on minimiravinne.

Rehevissö iörvissö
lyppiroioitteisuus ei esf ä

levökukintoio

Kangasalan krmnan jätevedet johdetliin
Kirkkojåiween vuoteen 1980 saakka, jol-
loin ne viemäröitiin Tämpereelle. Kirk-
kojärvi reagoi yllättävästi kuorrnitusti-
lanteen muutokseen. Järven valtasivat
massiiviset sinlleväkukinnat. Sinilevät
saivat vallan, koska typpikuormituksen
loppuminen merkitsi niukkuutta typ-
piravinteista. Fosforia oli saatavilla, kos-

ka sitä vapautui runsaasti pelkistyneis-
tä sedimenteistä. Sinileväkukinnat o1i-

KANGASALAN KI RKKOJARVI
typpi ja klorofyllipitoisuus kesällä



vat aluksi erittäin voimakkaita ja ne

ovat olleet senkin 1älkeen. Vaikka liu-
ennut typpi ja myös kokonaistypen pi-
toisuus ovat alkukesällä alhaisia, 1op-

pukesä11ä järvi on ol1ut toistuvasti si-

nileväkukintojen vallassa. Fosforipitoi-
suus kohoaa kesän aikana jopa 10-ker-

taiseksi ja sinilevien typen sidonta vii-
sinkertaistaa typpipitoisuuden. Vesi-

massan typpipitoisuus jopa lisääntyi aI-

kuvaiheessa sinilevien voimakkaan fv-
pensidonnan takia.

Typen niukkuus ei poista runsaasti
fosforia sisä1tävien vesistöjen leväon-

gelmia, päinvastoin se voi jopa lisätä

niitä, kuten Kirkkojärven kohdalla on
tapahtunut. Kirkkojärven esimerkki
osoittaa yksiselitteisesti, ettei typen vä-
haislys estä voimakasta levätuotantoa
rehevissä järvisså eikä pelkästäiin sen

rajoittamisella päästä positiivisiin tu-
loksiin.

ravinteista pidättyy siihen sedimentaa-

tion kautta. Typestä osa myös denitri-
fioituu ja poistuu typpikaasuna. Vana-

janselkä on hyvä havaintoesimerkki ve-

sistössä tapahtuvasta luonnollisesta ra-

vinteiden pidättymisestä ja itsepuhdis-

tumrsesta.

Vanajansekin liilsipäässä olevalla ha-

vaintopaikalla kokonaistypen keskipi-
toisuus on ollut keskimäärin92l yt g/ L

Keskimääråiinen typpihäviö on siten ol-
lut Vanajanselällä 43 %. Kokonaisfos-
forista Vanajanselkään pidattyv keski-
määrin 54 % eli runsaammin kuin
gppeä. Typpipitoisuuden yleistrendi

on lievästi laskeva. Kuivana vuotena
2003 typpipitoisuus oli pitkään alhaal-
la hajakuormituksen vähyvden takia.
Näin sen merkitys on määräävä ko-
ko Vanajanselän typpitalouden kan-
nalta.

Tässä tapauksessa kokonaistypen
poistumaa vastaavasti myös pistekuor-

man typestä poistuu sama osuus eli 43

%. Esimerkinomaisesti voidaan todeta,

että jos puhdistamo poistaa typestä 47

%, vesistöön joutuu 53 % tulokuormas-
ta. Vanajanselkään pidätfyy tästä vielä
23 %, joten kokonaispoistuma on Va-

najanselän jälkeen 70 % alkuperäisestä

puhdistamolle tulevasta typpikuor-
masta. Itämereen kohdistuvan typpi-
kuormituksen kannaita sisävesiimme
pidättyvillä ravinteillä on siten oleelli-
nen merkitys, mikä tulisi ottaa huomi-
oon lupaharkinnassa nykyistä painok-
kaammin.

Koska Suomen järvien keskiviipymä
on noin yksi vuosi, Vanajanselällä ta-
pahtuvaa typen pidättymistä voidaan
kayttaa yleisemminkin arvioitaessa me-

reen kohdistuvaa typpikuormaa. Jos
vuoden viipymä johtaa noin 40 % typ-
pireduktioon, niin järviketjussa, jossa

on kohne samanlaista allasta peräkkäir1

reduktio voi olla iopa 80 %.

Hoiokuormitus
pistekuormil.usl0 m.erkittövömpi

fyppikuormilloio

Kokemäenjoki kuljettaa Selkämereen
keskimäåirin 25 000 kgld tlppeä ja 1 000

kg/d fosforia. Koko vesistöalueelle koh-
distuva pistekuorma on tällä hetkellä
(vuosi 2003) typen osalta 7 080kg/d ja
fosforin osalta 136 kg/d, Pistekuormi-

tuksen osuus on typen ainevirtaamas-

ta 30 % ja fosforin 13 9u". Kävtåimössä ty-
pen osuus on pienempi, koska suuri osa

tiipestä pidättly sisävesiia. Noin puo-

let typpikuormasta tulee suurista taaja-

mista, joita tvpenpoistovelvoite koski-
si. Typpikuormaa voitaisiin vähentää si-

ten korkeintaan 2000 kg/d, joka vai-
kuttaisi mereen menevään kuormituk-
seen ainoasta an 8 % . Muutos on koko-

naisuuden kalmalta v:ihainen ja sen vai-
kutukset peittyvät hajakuormituksen
suuren vuosiftaisen vaihtelun alle. N:iin
ollen mitään konkreettista parannusta
merialueen tilassa ei ole odotettavissa
huolimatta merkittävästä rahallisesta
satsauksesta jätevesien tvpenpoistokä-
sittelyyn. Helsingin seudulla toteutettu
mittava typenpoistokaan ei ole näkynyt
selvänä rehevyyden alenemisena Suo-

menlahdella, koska vaikutukset meri-
alueen typpitaseisiin ovat käytännössä

vähäisiä.

Ioppupöötelmöf

Edellä olevat esimerkit tukerrat sitä kä-

sitystä, että ty?ellä ei ole kovin keskeistä

merkitystä sisävesien rehevöittäjZinä, jos

fosforipitoisuus pidetään alhaisena te-

hokkaalla fosforin poistolla. Tulokset
perustuvat kattavaan ja pitkäaikaiseen
velvoiteseurantaan, jota Suomessa on
tehty jo kolme vuosikymmentä. Ve-

siensuojelun suuntaviivat on päätetty
näiden seurantojen perusteella ja kun
fuloksia katsotaan, ei voida sanoa, että

olisi menetelty vä;irin. Jos olisimme kes-

kittyneet typenpoistoory tulokset olisi-
vat jääneet hyvin laihoiksi. Typenpois-
tovaatimuksia ei voida perustella myös-

kään Itämeren rehevöityrnisella, koska

suurimmat ongelmat eli sinileväkukin-
nat ovat sidoksissa liiallisen fosforipi-
toisuuteen.

Kiriollisuur

Schindler, D,W 1 977rEvolution of phosphorus li-

mitation in lakes, Science 195.260-262.

ö
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ppeö pidöilyf. runsoosti
$s0vesrretteille

Suomelle tyypilliset järvireitit ja jär-
vialtaat pidättävät suuren osan niihin
tulevasta ravinnekuormituksesta, myös
typpikuormituksesta. Tämä johtuu se-

dimentaatiosta ja typen osalla myös de-

nitrifikaatiosta. Esimerkkinä seuraa-
vassa on Vanaianselka, johon kohdistuu
voimakas jätevesi- ja hajakuormitus-
paine Vanajan reitiltä Hämeenlinnan
suunnasta. Veden laatua on tarkkailtu
alueella intensiivisesti 1960-luvulta 1äh-

tien. Seuraavassa on käsiteltv vuosien
1987 -200 4 a ikasarj oj a.

Vanajaveden reitin typpipitoisuus on
Lepaanvirrassa selvästi luonnontasoa

suurempi. Typpipitoisuutta kohottaa

iätevesien lisäksi lahinnä maatalou-
desta johtuva voimakas hajakuormi-
tus. Vuosien 1987 -2004 keskimääräi-
nen typpipitoisuus on ollut Lepaan-
virrassa 1.630 1tg/1. Typestä on oliut nit-
raattina 990 Stg/I ja ammoniumtyppe-
nä91, 1,tg/1. Yli puolet typestä on siten
leville kayttokelpoisena mineraalityp-
penä.

Typpipitoisuus vaihtelee hajakuor-
mitussidonnaisuudesta johtuen hyvin
voimakkaasti. Tiendi on pitkällä aika-
välillä lievästi nouseva.

Vanajansellin keskimääräinen viipy-
mä on noin vuosi, ioten huomattava osa



Suunnittelu j a tutkimus
Vesihuolto
Maankävtön suunniftelu
Tie-, liikenne- ja aluetekniikka
Teol I i su u den ve si- ja ympä ri stötekn i i kka
S u u n nitte I uo hj el m istot (YTCAD, P ai kkatietop alve I ut)

Air-lx Ympäristö Oy
PL 52. 20781 KAARINA. 02-515 9500
PL 453, 331 01 TAMPERE, 03-244 21 1 1

PL 82, 02631 ESPOO,0 39 3050
SeDänkair 9 A 7. 90100 OULU. 08483 O3O w-airix.fi
Näryesägen 2. &2M NÄRPIö 0G211 0500 etunimi.sukunimi@aitiLft

Puh. (06) 4242800, fax (06) 4242888
. Akkreditoitu testauslaboratorio T1 53
. Julkisen valvonnan alainen vesilaboratorio.
. EELA:n hyväksymä vesilaboratorio.
. Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vesilaboratorio.

Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Flotaatiolaitokset

rxsrxööRrrorursro (DY RIGS(lf, AB
Flln"'Ltili??oiå! "'P:?%5'-'.'-? # \Itl

VX l{eh-iåksltuddmusQ
U *kalatatous

* vesistötutkimus
)K vedenhankinta

ffi
Puh. (09) 69211 OO Fax (09) 69211 21
www.si1akka.oo.fi

Kiuru & Rautiainen Oy
Vesihuollon asiantuntijatoimisto

o Laitosten yleis- ja prosessisuunnittelu
. Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
o Talous- ja organisaatioselvitykset
. Taksojen määritysennusteet
. Ympäristölupahakemukset

SAVONLTNNA (015) 510 855
HELSINKI (09\ 692 4482 www.kiuru-rautiainen.fi

L
ristola.com

r Ympäristötutkimus ja -suunnittelu
o Vesihuollon suunnittelu
r Yhdyskuntasuunnittelu
. Mittaus- ja laboratoriopalvelut

Fl insinöxiritoimistoK mA'OR|SIO|ÄOY
Terveystie 2, 15870 HOLLOLA

puh. (03) 52351, faksi (03) 5235252
Aluetoimistot: Jyväskylä, Savonlinna, Vantaa

proy@ristola.com

Vesi- ja ympäristötutkimuksia
. Limnologia . Vesikemia
. Kalatalous . Hydrobiologia

Yhdyskuntatekniikan ratka isuja
. Vedenhankinta . Vedenpuhdistuslaitokset
oJätevedenpuhdistamot .Vesihuoltolinjat

Pl ? . Pi,cn:nmiontia \ . A))A1 tr<nan . nr hal;n O2fl 75( A'1 1

He sinki . Jyväskylä . Kotka . Kouvb,la . Kuopio . Lahti . Luopioinen
Mikkeli . Ou r.Pori . Seinäjol,i .lampe"e.llpls.www.rambo .[.

Kun nallistekn ii kan osaamista
Flotaatiotekniikkaa yli 35 vuotta
Vesilaitokset
J ätevesila itokset
J äähdytysvesi la itokset

txs.xööRrTolrtslo oY
SIBELIUKSENKATU 9 B OO25O HELSINKI
pUH.09-440 164 FAx 09-445 912

RIC?OR ÄE\g/

Contpetence. Seruice. Solutiorts.
. Jwäskylä . Kuopio . Lahti , LappeeManta
. Lapua , Oulu , Tampere. Turku , Vantaa

JAAKKE! PÖYRY INF]IA
Maa ja Vesi

Maa ja Vesi Oy . PL 50 (Jaakankatu 3), A1621 Vantaa

Puh. (09) 682 661 , e-mail: sw@poyry.fi

Poutuntie 4
621 00 Lopuo
Puh. 06-4374 350
Fox 06-437 4 351

Rensselikuio 2 G
90630 CULU
Puh. 0B-377 908
Fox 08-377 910

- Vesi- ia ympäristötekniikan asiantuntemusta ja suunnittelua

*& TRITONET OY*: ,"nläli5iä,T,01ä?8,lTi:T,*.€ 
E-mail pemi.keskiulo@tritonet-fi
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"Jos kaikki
Suomen järvet...
veststö..leu KUNNosrus JA Hotro
SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
-VE-LlllNO ra?rnnetasemall sto l\41 XOX-hapeiusu rakoint

Vedenkäsittelylaitteet ja -laitokset

-suunnitteluaja palvelua yli 35 r'uoden kokemuksella.
-vedenkäsittelyratkaisut ja suodatusmateriaalit
raudan, mangaanin, orgaanisten aineiden, ras-
kasmetallien ja kloorin poistoon sekä veden
neutralointiin.

-suodattimet manuaalisena tai moottoriventtiili-
automatiikalla varustettuina.
-vedeaottamoille I 0-1000 m3/vrk.
-omakotitalouksiin, maatiloille, laitoksiin.
-myös vesipistekohtaiset suodattimet.

ITAKVA FTLTER OY
-ll www.akvattlter.tl,\ E-mail:akva.filter@co.inet.fi

G"...- S'{'-TryEAE'EGY
- 

PTNNTNKATU 53 B PUH. (oB) 3s 9s 4oo

c i.;*:"lil:55:5. FAX (03)35 s5 444

UV-LAITTEET
O JUOMAVEDET O JÄTEVEDET
r UIMA-ALTAAT 

' 
PROSESSIVEDET

Hanovia
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PL 33,
19650 Joutsa

Puh. 014-883 521
Fax 014-883 522

KYSY MEILTA

GKAIKO OY

-,_rl
3

Ytr€ystiedot:
KAIKO OY
Hd.y Fo.din katu 5 C
OO.|50 HELSINKI

P!helln: (09) 6E1 1010
Fakli: t09) 68,01 0t20
S+€ii: kaiko@k.iko.fi

IlOSfil O$ -v.a"nkäsittelvnhallintaa-
. Automaattiset suoiimet vedenläsittelyyn
. Erilaiset säiliöt vaihteleviin orosesseihin. Rolaitteistot ia Nanosuodatuslaitteet. UV-lamput ja Otsoninlehiryslaitteistot. pH-, C12- ja johtokykysäätimet uima-allas- ja vesilaitoskäyttöön
. Vedenkäsittelyjärjestelmien komponentit
. Vedenkäsittelyn prosessisuunniftelu
. Aqua-Dos vesiautomaatit

Harkkoraudantre 4, 00700 Helsinki, puh. 09 350 88 140, fax. 09 350 88 150

Email: dosfil@dosfil.com, internet: wwwdosfl.com, Antti Jokinen GSMM00224777

Yhteistyöllä luontoa säästäviin tuloksiin
I Laaja valikoima kiertomäntäpuhaltimia:

Hibon, Hick Hargreaves, WkE ja Roots
<) Elmacron-näytteenottimet ja pH-laitteet
I ProMinent-pumput, hoito- ja valvontavälineet
i Mukavat ja hajuttomat Biolet-kompostivessat
Kysy lisää! Meiltä saat asiantuntevaa palvelua!

Launeenkatu 67
15610 LAHTI

lnternet: htto://www.v-laite.f i

Puh. (03) 884 080
Fax (03) 884 0840

-laiie.fi



Jätevesien- ja lietteenkäsittely

UrutEcr srt-fctMt
Oy HV-TURBO SUOMI Ab, PL 49, 02211 ESPOO

Puh (09) 884 5500, Faksi (09) 884 5600

HV-TURBO komoressorit
STAMO sekoittimet
LANDIA upposekoittimet ja pumput

Hydropress HuberAb HUEE]I-ffitr
Kaikki laitteet mekaaniseen iäteveden- |

käsittelyyn

ROTAMAT@ ja STEP SCREEN@välpät
HUBER WAP välppeen pesuipuristus
COANDA hiekkaoesuri
ROTAMAT@ | ietteen käsittelylaitteet
CONTIFLOW hiekkasuodatin

Sinikalliontie 1, 02630 Espoo,
puh. 09-2705 2656, fax 09-27 05 2657

i nfo@hydropresshuber.f i, www, hydropresshuber.fi

Vesihuollon koneet ja laitteet

RUMPUSIIVILAJ r SU0T0NAUHAPURISTIMET

KONEVÄLPÄT . NESTESUODATTIMET

RUUVIKULJETTIMET . VALPEPUBISTIMET

DEKANTTERILING0T . P0LYMEERILAITTEET

0u SIbAIIIIEX an
PL 20, 00981 HELSINKI

PUH. (09) 343 6200, TELEFAX (09) 3436 2020

lLrn=i
COST-EFFECTIVE PUMPING

. pumppaamot
o jätevesipumput

o kaukolämpöpumput. NOPOL/OKI ilmastimet. epäkeskoruuvipumput .. työmaauppopumput. potkuripumput. tyhjöpumput. sekoittimet

ABS Pumput Oy
Turvekuja 6, 00700 Helsinki

puh. 075 324 0300, fax (09) 558 053, www.abspumps.com

€rrr ffÄFr.fitr

- urakoiva ja valmistava konepaja

Jätevedenpu hdistamot, -pumppaamot
Vä lppeen käsittely

Raakavesipumppaamot
Kalkkirouhesäiliöt. -siilot. -suodattimet

Suodatussäiliöt

Kivenlahdenkatu 1, 02320 Espoo
puh. (091 8190 440, fax (091 8190 4410

www.flygt.fi

Pumput, Sekoittimet ja Pumppaamot
Myynti, Vuokraus, Huolto ja Koulutus

ITT Flygt-Pumput Oy
Yrittäjäntie 28, 01800 Klaukkala
Puh (09) 84941'1'1 Fax (09) 8524910

KgLYIT- K
KaLVI Oy SPG Vesitekniikka Oy

- palopostit . verkostohuolto
. pålorcsiasemat putkenpuhdistus
. seinapllopostit desinliointi
. erikoispostit srneeråust!'öt

Keuruu 0l;l 771551 Tampere 03 251*146
info@kalvi.fi spqlalUleBqBalu4bsllE

EDULLISET J A LUOTETTAVAT
VENTTI'LIT J A W RTAUSSÄÄTöLAITTEET

VEDENKÄSITTELyY:N

KEYFLOWo,
Paalukatu 7

53500 LAPPEENRANTA
Puh. $5) 6M 6440, hx p5) 614 6/164

www.keyflow.fr
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PU M PUT JA VEDEN KASITTELYLAITTEET
TEOLLISUUTEEN JA KUNNALLISEEN VESIHUOLTOON

PumPPaamot ,'".' Vedensuodattimet

Keskipakopumput , 4,,. I ',,, Puhdasvesilaitteet ia -laitokset

Paineenkorotuspumput

Säiliöt 0,01-30 m'

Mäntäpumput

öl jynerotuslaitteet ia -laitokset

Neutralointi laitteet ja
-lailokset

', V'o,s'i.h,e lll'i'.k.,a,,a'l.i.t"'

Veden käsittelykem i kaa lit
. Polyalumiinihloridit . N atriumaluminaatti
. Natriumlrypokloriiai , Kloori . Natronlipeä

Eka Chemicals Oy, PL 198, 90101 Oulu
Puh. 0207 51 5 600. Faksi 0207 51 5 630

VESIKEMIKAALIEN
YKKöNEN

Kemrra
Kemira Oyj
Kemwater Finland
PL 330, OO101 HELSINKI
Puh.010 86 1211,fax 010 862 1968
http ://kemwate r-f i. kem i ra. com
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ESI KÄsilTE TYKEMI KAATIT . PI NTAKÄSFTE IYKEJYII KAALIT . PE RUS KEIVII KAATIT
VEDENPUHDISTUSKEMIKAAIJT . SAOSIUSKEMIKAAIJT r RASKASMETAI,UEN SAOSruS

Verkostot ja vuotoselvitykset

24 h (09) 855 30 40
Monipuolisto viemörihuollon polveluo

koivon tyhiennyksestö viemöreiden

kuvouksiin io soneerouksiin

osionmukoisello erikoiskqlustollo I

OTA YHTEYT|ÄI

Puh. (09) 8553 040, fox (09) 852 1616

-ÅLffiYWSffi 
-\

pffiffiewKsffiY
tr kaikilla menetelmillä

tr kaikki halkaisijat g 5O-2OOO mm

I kaikkiin maalajeihin savesta kallioon

trasennuspituudet jopa IOOO m

ru{rsmsm
AI|TI'$PÅLWEI"åJ OY
Liipikäytåivåntie lO3, 284{X) Ulvila

PE- putkille 20 - 500 mm.
Muhvit, osat, hitsauskoneet ja koulutus.

PUSKUHITSAUSKONEET
20 - 1600 mm ja koulutus.

PUTKISTOTULPAT 12 - 2ooo mm.

OPTIPIPE OY
PL1,O42O1 KERAVA

puh. (09) 274 1314,0400 735 735,lax (09) 274 1313
Email: jouko.hyttinen@optipipe.inet.f i

Lukkopa no 90mm:stä ylospäln -=]313#
KOKKO S-20 n::
S dos /rmn:srå äläspåin

JA.KO BETONI OY
PL 202, 67701 KOKK0LA
PUH. (06) A2427AO
FAX (06) 8242 777
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= 
"EH'& H!tå;'J#trtil';,= 

=Aut o m aat ioj ärj e stelmät

Tömö koikki yli I 5 vuoden kokemuksello

..F t"

. Ympöristönseurontoiöriestelmöt . Volvomoluotteet

. Vesihuollonseurontoiöriestelmöt . lnstrumentointi
. UV-outket

E€-a*€ore=et***
Your Partnei in Process Control

P[ 901, Runkotie 8, 60101 Seinö joki

Puh: 06 2140 I 2O,fox: 06 2190 I 3l , www.bk-outomotion.fi

Talous ja hallinto

MODERNA TEKNIIKKAA VESIHUOLTOON
. Automatisointi - sahkoisrys - valvomoratkaisut
. Paineenkorotusesemat
. Suunnittelu - asennus - huolto

-ISSLATEK
-, 

It

- 

PL333,9o4orouru(Tirotekuia4)
puh. (08) t62o 2oo, fs @a) 5620 22O

SUOMIN PUTKISIO PAI.UII.U OY

Sinnoitulset.
. Saneeraustarpeen ja -

menetelmien arviointi.

Vaihtotie 9 o 33470 Ylöjärvi
puh.03-348 4717
fax 03-348 4699
sppoy@sppoy.com

www.s p poy.c0m

I

r

';l

'fffi)
MIPRO OY . VESIHUOLLON ASIANTUNTIJA

. VESILAITOSTEN AUTON,4AATIOJARJESTELMAT

. VESIHUOLLON KAUKOKAYTTÖJARJESTEL[/ÄT

. JÄTEVEDENPUHDISTAN,4OIDEN AUTOMAATIOJÄRJESTELI\4ÄT

. KAUKOLÄN4PÖLAITOSTEN JA_VERKOSTOJEN AUTOIVMTIO

MIPRO OY
NFRA - VesL ja energ ahuol on a!tomaatio

nr""""""-. g. SOOOO vx<e.i - 
O, 

"n 
,o.'*o -ogtCo-Puh.(015)20011,faksi(015)2001333 Paulaharjuntie22.90530OULU

M.mipfo.fi Puh (08)555 5466. faksi (08)555 5562

: Enviro Data Oy 
-. B iopert@-oh jel mat j äteveden käs ittel yn ohjau kseen

o puhdistamojen teknistä- ja muuta suunnittelua

Kaunismäenkuja 1,00430 Helsinki
puh. (0e) tu, u*,1?,:tj:00-42e611

lllr
Kanat

%svrnRAHorrus
% =uroP€RrNrÄ suoMr

heti !
Puh. (09) 4242 3oo
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Eevo Hörkkö
tiedottaja

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry

E-mail: eeva.horkko@vvy.f i

Viemti rivesi tu ristipyydyksenii
- möörätieloinen vieslintö vukuultuq

Singoporesso tehdöön
NEWoterio. Ainutlootuisto

kertaa. Käåinteisosmoosikalvon huoko-

set olisivat tennispallon kokoisia. Vesi-

molekyylit olisivat kooltaan pingispal-
lon kokoisia ja pääsisivät kalvon 1api,

mutta auton kokoiset saasteet eivät."
Havainnollisessa kuvassa käänteisos-
moosikalvon pienistä rei'istä pujahta-
vat vain vesimolekyylit. Pintaan tör-
määvät rekka-auton kokoiset virukset,
jalkapallon kokoiset kemikaalit, epä-

puhtaudetja laakkeet sekä tiilitalon ko-
koiset bakteerit.

Veltö feollisuuleen, elömiseen,
elömöön

Singaporen kaupurkivaltio ponnistelee

ollakseen riippumattomampi Male-
siasta tuodusta raakavedestä. NEWate-

ria käytetään pääasiallisesti teollisuu-
dessa, joka vaatii erittäin puhdasta vet-
tä prosesseissaan, esimerkiksi mikro-
posessori-tehtaissa. Lisäksi vettä hyö-
d)'nnetäåin kaupallisten rakennusten il-
mastoinnissa.

Kotitalouksissa NEWateria käytetään

epäsuorasti. Pieniä mäåiriä NEWateria on

sekoitettu Singaporen vesialtaisiin vuo-
desta 2003 lähtien. Lisätty määrä on vä-

hemmän kuin prosentti Singaporen päi-

vittäisestä kulutuksesta. NEWater sekoi-

tetaar altaisiin kerätfnrn sadeveteen. Se-

koitettu vesi käsite11ään vedenpuhdista-
mossa, johdetaan vesijohtoverkkoon ja

singaporelaisten vesihanoihin. Suunni-
telmissa ory että kymmenen vuoden ku-

iötevedestö i uomokelpoisto vettö,
on, ettö Singoporesso iöteveden puh-

luessa NEWaterin osuus olisi 2,5 % Sin-

gaporen päivittäisestä kulutuksesta.

Elömys syntyy oistien virikkeistö

NEWater Visitor Center on puhdas, va-
loisa ja esitykset on tehty ammattitai-
dolla katsojan silmää hiveleviksi. Eri-
laiset suihkulähteet, vesiputoukset ja
lammet luovat viihtyisyyttä ympäris-
töön. NEWateria tehdään vierailijoille
tutuksi keskuksen ulkonäöry veden so-

lisevan äänen, maun ja tuntemisen
kautta. Kävijä voi maistaa saamastaan

kaulanauhalla varustetusta juomapul-
losta aitoa NEWateria. Mainoslahja on
juuri sopiva, ei liian kaukaa haettu tai
tekemällä tehty. Hajukin on otettu huo-
mioon. Keskuksessa on puhdas ja rai-
kas tuoksu, ei tietoakaan jäteveden-
puhdistukseen yleensä yhdistettävistä
haiuista. Koska käviiät halutaan va-
kuuttaa veden mausta ja juomakelpoi-
suudesta, on varrnasti jiirkevää, että var-
sinaista likaista jätevettä ei näy tai hais-

ta missäåin. Keskitymme vedenpuhdis-
tusprosessin loppuvaiheisiin. Vierailu
keskuksessa vaikuttaa vahvasti kaik-
kien aistien kautta - näkö. kuulo, ma-
ku, haiu ia tunto. Mielikuvatasolla ra-
kentuu selkeä kokonaisuus.

Henkilökunto ontoo kosvol
toiminnalle

NEWater Visitor Centerissä meitä ioh-

distuksesto iuomovedeksi on tullut suosittu nöhtövyys.

F elaan Singaporen turistiopasta ja

\ siellä eläinta rhan, krokotiilipuiston
U ja hindutemppeleiden joukossa nä-

en vedenpuhdistuslaitoksen vierailija-
keskuksen nimeltään NEWater Visitor
Center. Olen ensimmäistä kertaa Aa-
siassa, kylässä ulkomaankomennuksel-
la työskentelevåin sukulaisperheen luo-
na. Maassa valitsee kuri ja jåirjestys. Sin-

gapore on kuuluisa siisteydestään, sak-

koja voi saada roskaamisesta, puruku-
min sylkemisestä tai WC:n vetämättä

iättämisestä.

Köönteisosmoosi on f uof onnon
keskeinen teknologiu

N EWater Visitor Centerissä oppaamme
kertovat, kuinka kaupungin jätevesiä

puhdistetaan kalvosuodattimieru kaan-

teisosmoosin j a ultraviolettisäteilyn
avulla. Vedentuotanto selitetään ha-
vainnollisesti, puhdistamoon sekä va1-

vomoon pääsee kurkistamaan lasiruu-
dun takaa.

Käänteisosmoosissa jätevesi puriste-
taan paineella ja sullotaan kalvon lapi.
Käänteisosmoosikalvon huokoset ovat
niin pieniä, että epäpuhtaudet eivät lä-
päise niitä. Vdn vesimolekyylit pääse-

vät 1äpi. Kalvon pintaa eivät läpäise
bakteerit, virukset tai kemikaalit.

Värikkäissä, piirroksin kuvitetuissa
opasteissa vedenpuhdistus kerrottiin Iy-

hyesti ja kansarkielisesti: "Kuvittele, et-

tä kaikki suurenletaan 100 milioonaa
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Singopore

Pinta-ala:648 km2

Väestö:4,3 milj,

Lukutaitoisten osuus

aikuisväestöstä:92 %

Viralliset kielet:

kiina, malaiji, tamili, englanti

Uskonnot: buddhalaiset, muslimit,

kristi$, hindut, sikhit, taolaiset,

kungfutselaiset

Veden tarve noin

1,3 milj. m3/päivässä

Viemäröinnin kattavuus'l 00 %

Si ngaporen NEWofer Vi sitor Cenferi n

toiminnolla lisätäön tunneltuullo, poistetoon ennakkoluuloia
sekö honkitoon vedelle puoleslapuhuiia.

NEWater Visilor Centerissö kövijöt testoovot toitoioon ia
oppivol uulto fietokonepeleiö mui stuftovien vuorovqi kutlei s-

ten muhimediapöölteiden kautto. Aihepiireinö ovat mm.

ved e n kayttakohteel, ve s i pi so ro n m i kro skoo pp i kuvo, yh dy s -

kunnon vesihuolto, vesiensuoielu io tulevaisuuden vesihuolto.

dattivat englanrrin- ja kiinankieliset op-
paat sekä viehättävä vktuaaliopas "Aal-
to". Miellyttävästi viilennetyssä audi-
toriossa perehdyimme multimedia-esi-
tyksen avulla Singaporen vesihuoltoory
kallisarvoisen veden käsittellyn ja NE-
Waterin tuotantoon. Julkisuuden hen-
kilötja pääftäjät skoolaavat videolla ve-

silaseilla ja kehuvat veden makua. Mo-
lemmat oppaamme olivat hymyileviä
ja huolehtivaisia. Ystävällisesti he tar-
joutuivat valokuvaamaan furistiryhmiä
ja kyselivät kiinnostuneina mistäpäin
olemme kotoisin. Asiakaspalveluhen-
kilökunnan ja kaikkien keskuksen työn-
tekijöiden kaytös vaikuttaa ratkaisevasti

siihen, mita NEWaterista aiatellaan.

Hovoinnollinen seloslus

iöö mieleen

NEWater esitettiin niin havainnollises-

ti, että lapsikin ymmiirsi mistä on kyse.

Usein asiantuntijat eivät osaa puhua
niin, että tavallinen asiaan vihkiytyma-
tön kuulija ymmärtäisi. Ehkä vaatii hie-

man rohkeutia astua alas asiantuntija-
korokkeelta. NEWater Visitor Centeris-
sä esitetään oudot ilmiöt tuttujen ver-
tausten kautta ja keskitytaan olerurai-
seen. Tietotulvaan hukuttaminen olisi
vain hämmentänyt kuulijat. Mitä on-
kaan jäänyt vierailijan mieleen, kun håin

kuukauden päästä kertoo omin sanoin
kaynrListaän.

Perehdyilömöllö rehdöön
veden löhettilöitö

NEWater Visitor Centerin toimiruralla
lisätään tunnettuutta, parannetaan ih-
misten käsityksiä NEWaterista, poiste-
taan ennakkoluuloja sekä hankitaan
puolestapuhujia. Uskon, että ihmiset,

jotka saapuvat keskukseen, ovat jo tie-
tyn tyyppisiä, heidän mielenkiintonsa
vettä kohtaan on herännyt ja he ha-
luavat siitä lisää tietoa. Toiminnallaan
keskus pystyy vahvistamaan olemassa

olevia myönteisiä ennakkokäsityksiä.
Mielipidejohtajat ja aikaiset omaksujat
vaikuttavat osaltaan uudisfu sten omak-
sumiseen suurissa ryhmissä. Asenteet
ovat syvään juurtuneita ja pysyviä, nii-
tä ei vähäIlä hetkauteta. Viestinnässä
onkin j:irkevää odottaa tuloksia pitkään.

Tuliaisiksi saamani juomapullo NEWateria on työ-

huoneeni hyllyllä, vieläkin avaamatta. Vesi on luul-

tavasti puhtaampaa kuin mitä ulkomailla osta-

mamme pullotettu vesi usein on,

Suomalaisena vedenjuojana asenteitani ei helpos-

ti muuteta, Meillä puhdasta pohjavettä ja pintavet-

tä riittää huoletta käytettäväksi.

Kuvat kirioittoion. a
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EU lisiiö punoksiu

vesihuoltoteknologion f utkimukseen

Euroopon unioni on köynnistönyt looion vesihuoltoolon fekno-

logioohielmon, iosso myös suomoloinen osoominen on nostet-

tu merkittövöön rooliin. Vesi- io viemöriloitosyhdistyksen vesi-

osioin pööllikkö Riku Voholo toimii EU:n vesihuollon teknolo-

gioyhteisön (WSSTP, Woter Supply ond Sonitotion Technology

Plotform) puheeniohtoiono.

Mikö on EIJ:n vesihuollon teknologioyh-

teisö jo mistö ohielmo on soonut olkunso,

Riku Voholo?

WSSTP on dergrlainen projekti, jossa ve-

sihuoltoalalla toirnivat eri tahot pyrkivät
yhteiseen näkemykseen siitä, mikä on
alan tulevaisuusvisio ja mi11a keinoilla
siihen päästään. Yhteisön perustarnisen

taustalla on Euroopan unionin ETAP-oh-

jelma (Environmental Technology Action

Plan) ymp:iristöteknologian kilpailuky-
vyn parantamiseksi ja viennin lisäämi-

seksi. Ohjelmassa vesihuolto havaittiin
yhdeksi lupaavaksi mahdollisuudeksi 1i-

sätä kilpailukykyä, ja siltä pohjalta vesi-

T;:t:: 
**"losiayhteisö päätettiin pe-

Milloisio tovoitteito yhfeisölle on osefeftu?

Yhteisön kaksi keskeistä tavoitetta ovat

osaltaan vaikuttaa Euroopan kilpailuky-
vyn parantarniseen sekä YK:n vuosifu-
hatjulistuksen tavoitteiden saavuttami-

seen. On huomattava, että keinot näiden

kehityspäämäärien saavuttamiseksi si-

sältävät paljon muutakin kuin teknolo-

giaa, mutta tässä ohjelmassa keskitytäåin

pelkastaan teknisiin asioihin. Työt on

aloitettu ja talle kevaalle on suurmitteil-

la suuri konferenssi, johon osallistuvat

EU:n tutkimusosaston komissaari, johta-

vien vesialan yritysten johtajat sekä mui-

ta vesialan sidosryhmien edustajia. Kon-

{erenssiin memessä tulisi olla valmiina
luonnos yhteisestä eurooppalaisesta ve-

sialan visiosta ja tutkimusohjelmasta, joi-

hin kaikki toimijat voisivat sitoutua. Nä-

mä linjaukset vaikuttavat siihen, mihin
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kohteisiin Euroopan komissio tulee suun-

taamaan EU:n futkimusrahoitusta.

Miten yhteisö on orgonisoitu?

Projektia ohjaa johtokunta, jonka jäseni-

nä ovat edustajat alan eurooppalaisista
sidosryhmistä, esimerkiksi julkiselta sek-

torilta, yrityksistä ja vesihuoltolaitoksis-
ta. Johtokunnan alaisuudessa työskente-

lee viisi työryhmää, joista neljä toirnii ve-

sihuollon eri sektoreilla. Viides, "hori-
sontaalinen ryhna" , selvittää sektorei-
den yhteisiä asioita kuten lainsäädåintöä,

rahoitusta ja standardointia. Tämän li-
siiksi jokaisella jäsenmaalla on oma edus-

taja ns. Member State Mirror Groupissa,
jonka tarkoituksena on kytkeä erillisten
karsallisten ohjelmien saavutukset mu-
kaan ja siten siirtää informaatiota jäsen-

maiden vä1i11ä. Suomen edustajana ryh-
mässä toimii Tekesin vesialan teknolo-
gia-asiantuntija Piia Moilanen, johon
kannattaa ottaa yhteyttä, jos haluaa
päästä WSSTP:n suomalaiselle postitus-
listalle.

Mitkö ovat vesihuollon suurimmat hqos'
feef Suomesso?

Näk1..vimpänä asiana Suomessa on tällä
hetkellä ilmastonmuutos. Sekä kuivuus
että tulvat ovat viime vuosina aiheutta-

neet ongelmia vesihuollossa. Toisena

suurena asiana kannattaa mainita inf-
rastrukfu urin vanheneminen. Vesihuol-

tolaitoksilla on maan alla iso omaisuus,

ja sen hallinta on keskeisessä asemassd

vesihuoltolaitosten toiminnassa. Putkis-
tojen kumossapidossa on tiedostettava,

että suorien korjaus- ja huoltokustan-
nusten lisäksi työt aiheuttavat kaupun-
kialueilla suuret välilliset kustannukset
esimerkiksi heikentämalla liikenteen su-

juvuutta. Jätevesien puhdistuksessa syn-

tyvän lietteen hyödyntäminen on myös

ratkaistava jollain tavalla. Poltetaalko lie-

te energiaksi vai käytetäänkö sitä maan-

parannusaineena maataloudessa ja vi-
herrakentamisessa?

Entöpö mikö on filanne mooilmonlooiui-

sesti?

Kansainvälisesti ongelmien mittasuhteet

ovat täysin erilaiset. Maailmassa on noin

miljardi ihmistä, joiden on haettava juo-

mavesi yll 15 minuutin matkan päästä.

Joka kahdeksas sekunti kuolee lapsi 1i-

kaisen juomaveden takia. Kehitysmaiden

ihmisten terveyden paraneminen tulisi
nähdä kokonaisuutena, sillä ongelmat
ovat niin suuria, ettei mikään yksittäinen
seikka niitä pysty poistamaan. Esimer-

kiksi pelkka kaivojen rakentaminen ei yk-
sittäisenä toimenpiteenä ratkaise ongel-

mia. Vaikka juomavesi olisi kelvollista,
mutta sanitaatiota ei ole, taudit pääsevät

leviämään ulosteiden mukana. Samalla

kun rakennetaal kuivakäymäIöitä, tulee

varmistaa, että ihmiset hyväksyvät ne

käyttöönsä ja hoitavat niitä. Tekniikka ei

siis o1e kaikki kaikessa, mufta joissain ta-

pauksissa sekin voi olla tärkeä asia ih-
misten terveyden ia hyvinvoinnin pa-

rantamisessa.

Tuomo Hä)rynen
E-mail: tuomo. havrvn gnialrvslho.com
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Water for Life
{2OO5-2O151
by Annukka Lipponen

The International Decade for Action - Water for

Life proclaimed by the United Nations is to end

in 2015, the year set for meeting the

Millennium Development Goals. UN Water is

preparing a programme for this decade that

aims at fufthering cooperation at all levels to

help achieve internationally agreed water-

related goals. Since the International

Hydrological Decade (i96S-1974) and the

International Drinking Water Supply and

Sanitation Decade (1 98.1 -1 990), the activities

of UN agencies have shifted from technical

assistance towards the orovision of services

and information on water issues.

Water theses
- an eye on the future
by Marko Keskinen and
Matti Kummu

Water resources management and education

in this field are in a state of flux. The article dis-

cusses current changes in the light of six com-

prehensive and contrasting themes: courage,

cross-disciplinary measures, cooperation,

young people, internationality, and increased

responsibility for developing countries.

Sustainable development
of international waters
by Juha Uitto

In the past couple of decades, water has

become a key topic at international confer-

ences 0n sustainable development. Now, how-

ever, the time has come t0 move beyond dec-

larations. The article focuses on the concrete

actions required t0 promote the sustainable

management of international waters, in partic-

ular the role of the Global Environment Facility

(GED. The operational strategy of the GEF

emphasises the importance of a science-

based transboundary diagnostic analysis [DA)
to identify the root causes of environmental

stress and t0 prioritise the actions needed, The

TDA is then used as a foundation for building

consensus amongst riparian countries for a

strategic action programme (SAP) to address

priority issues. Broad participation by govern-

mental and civil society organizations, the pri-

vate sector and local communities is essential

for successful operations. To this end, it is

important t0 ensure transparency in the dis-

semination of information and the monitoring

and evaluation of projects, The article cites two

examples of GEF{unded projects, at Lake

Tanganyika and the Dnipro River,

Some aspects of
the nitrogen debate
by Reijo Oravainen

Thanks to effective wastewater treatment, the

quality of Finland's waterbodies has improved

dramatically during the last three decades.

Results have been particularly good for the

removal of organic matter and phosphorus,

Denitrification, in contrast, has lagged behind,

and thus interest is now focusing on the need

for nitrogen removal. Removal was made

obligatory by Council of State resolution

365ii994, which requires intensified nitrogen

removal at wastewater treatment plants serv-

ing a population in excess of 10 000 if the

wastewater loads nitrogen-sensitive waters.

Other articles

From lllater Year to
Water Decade
by Olli Varis

The global water
situation
by Asit. K. Biswas

China's role in integrated
water resources
management (IWRM) in
South and Southeast Asia
by Katri Makkonen

Soil freezing and changes
in its water content in
winter
by Pekka Hänninen,
Ari Venääinen and
Raimo Sutinen

Sustainable regulation of
large waterbodies
by Mika Marttunen and
Sari Partanen

Exercises in reading a
water meter
by Esko Kuusisto

Sewage as a tourist trap
by Eeva Hörkkö

Economy and politics of
water
by Raimo Väyr5men
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esivaroiltaan yltäkylläisessä Suo-

messa ei veden merkitystä ole
kunnolla ymmärretfy. Se on pal-

jon muutakin kuin kemiallinen HrO tai

siintävä järvenselkä. Vedestä on toki
Suomessakin kinattu, muun muassa jiir-
vien laskun ja noston yhteydessä. Mo-
nelle suomalaiselle veden merkitys kir-
kastui kuitenkin vasta 1960-luvulla, jol-
loin rantoja alettiin veden saasturnisen

vuoksi panna uimakieltoon. Tässä to-

teutui Hans Magnus Enzensbergenin
ennuste, että ympäristöongelmat ym-
miirretäiin todellisiksi vasta, kun keski-
luokka alkaa kärsiä niistä. Jospa yhtenä
pontimena veden säästämiseksi voisi
toirria uhkaus lopettaa golfkenttien kas-

teleminen!
Maailmanlaajuisesti veden merkitys

yhteiskunnan keskeisenä resurssina ale-

taan kuitenkin ymmärtää yhä parem-
min. Tosin on maita - kuten Yhdysval-

lat - jotka vesivoimavarojen suhteelli-

sesta runsaudesta huolirnatta ovat ajau-

tumassa kriisijn niiden tuhlailevan käy-

tön vuoksi. Sanotaan, että Rio Gran-
dessa ei yksikiiin pisara kulje koko mat-
kaa alkulähteeltä mereen.

Toisissa paikoissa - kuten Keski-Aa-

siassa ja Lähi-idässä - vesi on aidosti
niukkaa ja johtaa yhä useammin eri va1-

tioiden ja ihmisryhmien vä1il1ä jako-
konJlikteihin. Yksi kaikkein vaikeim-
mista paikoista saattaa tässä suhteessa

olla Gazan alue, jossa vesivarojen kas-

vava niukkuus liit$y väkivaltaan ja hu-

manitaarisiin ongelmiin.
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Veden tuloults iu
poliriikkuu

Kehitysmaissa vesi liittyy olennaisesti

niiden taloudelliseen kehitykseen. No-
pea kaupungistuminen luo erityisiä pai-

neita vesihuollolle, joka yleensä on o1-

lut paikallisessa hallinnassa. Se ei ole

kuitenkaan ollut pirstoutuneisuutensa
vuoksi useinkaan kovin tehokasta. Tä-

män ovat havainneet suuret kansain-

väliset vesiyhtiöt, jotka ovat tarjonneet
markkinaratkaisuja paikallisten ongel-
mien ratkaisemiseksi. Näin on saatu li-
sää tehoa vesihuoltoon, mutta samalla

hir.mat ovat nousseet jopa niin paljon,
että seurauksena on ollut kuluttajien
mellakoita kuten kävi Cochabambassa,

Boliviassa, 1990luvun lopulla.
Teknologian kehittämisellä voidaan

siirtää sitä päivää, jolloin veden niuk-
kuus kay sietämättömäksi. Patojen ja

kanavien sijasta pohjavettä aletaan nos-

iaa sähköpumpuilla maatalouden ja

teollisuuden tarpeisiin jopa 300 metrin
syvyydestä. Intialaisten maanviljelijöi-
den on laskettu sijoiLtaneen 12 miljardia
dollaria uusiin pumppuihin. Seurauk-
sena orL että esimerkiksi Gujaratin osa-

valtiossa pohjaveden pinta laskee kuu-
si metriä vuodessa, koska monsuunlsa-
teet eivät riitä paikkaamaan käyttöön
pumpattuja vesimääriä. Kiinassa vesi-
ongelma on vieläkin hälyttävämpi.

Maailmanlaajuiseen vesiongelmaan
ei voida tarttua muuten kuin pidentä-
mäI1ä aikajännettä. Uusilla tekniikoilla
saavutettu lyhytaikainen hyöty kään-

tyy helposti pitkän aikavälin tappioksi.
Ratkaisu ei lövdv mvöskään massiivi-

sista padoista, joita on rakenlettu Kii-
naan, lntiaan ja Kaakkois-Aasiaan, mut-

ta myös Yhdysvaltoihin ja Latinalaiseen

Amerikkaan. Ratkaisuksi eivät käy
myöskään sellaiset suuruudenhullut
hankkeet kuin entisen Neuvostoliiton
aikeet kääntää jokien kulkusuuntaa Si-

Perlassa.
Vettä on säästettävä ja käytettävä te-

hokkaasti. Tässä suhteessa hyvin to-
teutettu markkinamalli on luultavasti
avuksi. Myös maanviljelyksessä ja teol-

lisuudessa on otettava huomioon tuot-
teiden tuottamisessa tarvittavat vesi-
määrät. Paljon vettä vaativat tuotteet -
kuten riisi, soija ja liha - muuttuvat maa-

taloudessa ylellisyystuotteiksi, ja vettä
runsaasti käyttävät tehtaat joutuvat jo-

ko maksamaan siitä paljon tai sitten
sääntelyn kohteiksi.

Tulevan vesikriisin välttämiseksi on
syytä katsoa riittävän pitkälle tulevai-
suuteen nyt. Vettäkin koskeva vuositu-
hannen tavoite yltää vuoteen 2015, mut-

ta oikeampi silmämä;irä olisi ehka 2025.

Ympäristöongelmien synergiaa kuvaa

se, että kestävää vesipolitiikkaa larvi-
taan jokseenkin samoissa maissa kuin
toimenpiteitä kasvihuonekaasujen ra-
joittamisessa. Globalisaation hallinnan
vaatimus ei kosketa kaikkia yhtaläises-

ti.
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