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Veden ja ruokaturvan
moninaiset yhteydet

S

uomen kesästä ei tänä vuonna puuttunut vettä. Toisaalta, Suomesta ei vesi lopu edes kuivimpina vuosina
kuin erittäin paikallisesti. Muualla on toisin: vedestä
sekä maasta on pulaa monin paikoin. Uusimpien arvioiden
mukaan globaalisti jopa kolme neljästä ihmisestä elää alueella, jolla toista tai molempia näistä luonnonvaroista on niukasti suhteutettuna niiden käyttöön. Tämä vaikuttaa suoraan
ruoantuotantoon, sillä lähes puolet maapallon maapintaalasta on valjastettu ravinnon tuottamiseen ja 70-90 prosenttia ihmisten käyttämästä makeasta vedestä kuluu kasteluun.
Tähän on herätty myös poliittisella kentällä. Maailman
talousfoorumi nosti tänä vuonna suurimmaksi riskinäkymäksi globaalin vesikriisin. Tämä on ensimmäinen kerta yli
kymmeneen vuoteen, kun kärkipaikkaa pitää talouteen liittymätön aihe.
Tilanne on kriittisin eteläisessä Aasiassa, Lähi-idässä ja
itäisessä Afrikassa. Tulevaisuus ei tämän hetken ymmärryksen mukaan tuo helpotusta näille alueille; väestö jatkaa nopeaa kasvuaan ja ilmastonmuutoksen on arvioitu heikentävän ruokasatoja tulevaisuudessa. Aikaisemmin tänä vuonna
professori Hans Rosling, yksi tämän hetken vaikutusvaltaisimmista kehitystutkijoista, nosti Afrikan väestönkasvun aikamme suurimmaksi muutokseksi. Uusimpien arvioiden
mukaan väestö kasvaa siellä miljardista neljään miljardiin
ihmiseen vuosisadan loppuun mennessä.
Olemmekin erittäin suuren haasteen edessä: miten pystymme ruokkimaan maapallon kasvavan väestön ottaen samalla huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niukat
resurssit? Arvioiden mukaan peltopinta-alaa ei voida enää
kestävästi lisätä. Kasteluvettäkin käytetään monin paikoin
jo yli uusiutuvien varojen. Keinoja ruoan tuotannon lisäämiseksi on olemassa: ruoan saatavuutta voitaisiin lisätä mo-
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nin paikoin nostamalla satoja, tehostamalla vedenkäyttöä,
muuttamalla dieettiä ja pienentämällä ruokahävikkiä. Tämä
vaatii niin koulutusta, tasa-arvon lisäämistä kuin paljon poliittista tahtoa – yli maiden rajojen.
Suomellakin on tässä oma roolinsa. Vaikka paikallisesti
meillä ei ole vedestä pulaa, niin vesijalanjäljestämme noin
40 prosenttia jää maan rajojen ulkopuolelle. Valintamme siis
vaikuttavat laajasti ympäri maapallon. Suomalaiset ovat lisäksi yhteistyökumppaneineen tehneet kehitysavun kautta
tärkeää työtä vesivarojen hallinnan ja maatalouden kehittämisen saroilla. Toivottavasti näitä hankkeita jatketaan sekä kehitetään myös tulevaisuudessa ja kannetaan sitä kautta
globaali vastuumme.
Tämän teemanumeron tavoitteena on pureutua veden ja
ruokaturvan moninaisiin kytköksiin, niin haasteisiin kuin
mahdollisiin ratkaisuihin. Näitä käsitellään monesta näkökulmasta ja eri tasoilla. Historiallisista analyyseista saadaan
arvokasta tietoa siitä, miten olemme tähän mennessä sopeutuneet esimerkiksi väestön kasvuun ja miten globalisaatio
on vaikuttanut Suomen elintarvikekauppaan. Ratkaisuja tämän ajan ruokakriisiin haetaan myös Suomen historiasta.
Yritysten vastuuta korostetaan, jotta veden käytöstä saataisiin
kestävämpää, sekä esitellään miten veden käyttöä voidaan
mitata koko tuotteen elinkaarelle. Tulevaisuuden riskejä ja
haasteita tarkastellaan niin Suomen kuin Afrikan näkökulmasta ja ratkaisuja haetaan esimerkiksi ruokavalion muutoksesta ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Tarkemmin
pureudutaan myös energian ja ruoan tuotannon kytköksiin
Keski-Aasiassa.
Kyseessä on siis varsin ajankohtainen ja monipuolinen
teemanumero. Nautinnollisia lukuhetkiä!
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Lähi- vai kaukoruokaa?
– Suomen maankäyttö
kansainvälisessä kaupassa
Suomi on yhä kasvavassa määrin mukana kansainvälisessä kaupassa sekä
maataloustuotteiden viejänä että tuojana. Kaupan kautta ulkoistetut ympäristövaikutukset tuottajamaissa on otettava huomioon, jos haluamme
edistää kestävää maankäyttöä globaalisti.

VILMA SANDSTRÖM
Helsingin yliopisto
E-mail: vilma.sandstrom@helsinki.fi

M

aatalousmaan tarve maapallolla
on kasvanut viime vuosikymmeninä väestönkasvun, bioenergian
lisääntyvän kysynnän, elintason nousun
sekä ruokavaliomuutosten myötä. Samaan
aikaan maatalous on tehostunut ja sadot
ovat kasvaneet, mikä on toisaalta vaikuttanut päinvastaiseen suuntaan vähentäen
maankäytön tarvetta. Tehostumisesta huolimatta kokonaispeltoala maapallolla kasvaa edelleen.
Tuotannon pinta-alaa voidaan pitää yhtenä kulutuksen ympäristövaikutusten indikaattorina. Valtiot, jotka tuonnin kautta käyttävät enemmän peltoalaa ulkomailla
verrattuna viennin viemään peltoalaan kotimaassa, siirtävät maankäytön painettaan
kaupan kautta ulkomaille. Vastaavasti valtiot, joiden viennin viemä pinta-ala kotimaassa on suurempi, ottavat vastaan ulkomaista maankäytön painetta. Tuonnin ja
viennin pinta-alat sekä niiden erotus kuvaavat siis valtion omavaraisuutta maatalousmaan käytössä ja ympäristövaikutusten kantamisessa.
Tässä työssä tavoitteena oli tarkastella Suomen tilannetta kansainvälisen maataloustuotteiden kaupan yhtälössä. Arviot
laskettiin Suomeen tuotujen kasvi- ja eläinperäisten maataloustuotteiden vaatimasta
maapinta-alasta tuotantoalueella vuodesta
1961 vuoteen 2007 ja sama tehtiin myös
Suomessa tuotetuille viennin maataloustuotteille (Sandström ym. 2014). Maataloustuotteiden kaupan tiedot saatiin YK:n
elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n ti-

lastotietokannasta (FAOSTAT, 2013) ja
YK:n kansainvälisen kaupan tilastotietokannasta (COMTRADE, 2013).

Suomi maataloustuotteiden
viejänä ja tuojana
Vuonna 2007 noin viidennes Suomessa käytetyistä maataloustuotteista oli tuotu ulkomailta. Vaikka Suomen elintarvikeomavaraisuus on varsin korkealla tasolla,
täytyy muistaa, että maatalous on usein
riippuvainen tuonnin raaka-aineista, kuten
lannoitteista, polttoaineesta, rehuvalkuaisaineesta ja työkoneista (Niemi ym. 2013).
Suomessa maatalousmaan pinta-ala on vähentynyt neljänneksen eli noin 640 000
hehtaaria vuosien 1961 ja 2015 välillä. Samalla väestö on kasvanut 4,5 miljoonasta
lähes 5,5 miljoonaan ja bruttokansantuote
(BKT) on 3,5-kertaistunut.
Samalla kun maatalousmaa on vähentynyt, puuston määrä on lisääntynyt. Metsien biomassa vuosina 1991–2007 kasvoi
33,4 miljoonasta tonnista 42,7 miljoonaan tonniin. Metsien pinta-ala ei vähentynyt metsätaloustuotteiden viennin kasvusta huolimatta. Osa metsätalouden viennin
kasvusta selittyy puun tuonnilla ulkomailta, pääasiassa Venäjältä.
Globalisaation myötä kansainvälisen
kaupan merkitys on kasvanut viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Maataloustuotteita tuodaan Suomeen ja kotimaista
tuotantoa viedään ulkomaille yhä enemmän. Pinta-alana mitattuna tuonti on ollut
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Kuva 1. Suomen maataloustuotteiden vienti ja tuonti tuotannon vaatimana pinta-alana esitettynä sekä niiden erotus. Katkoviiva
kuvaa tuonnin ja viennin erotuksen trendiä vuosien 1961 ja 2007 välillä.

Suomen osalta pääasiassa suurempaa kuin vienti viimeisten
viidenkymmenen vuoden aikana. 1960-luvulta noin vuoteen
1995 asti suomalaisten kulutus vaati vuosittain ulkomaista
pinta-alaa noin 300 000 – 500 000 hehtaaria, mikä vastasi 10–25 prosenttia kotimaan viljelyalasta. Vuodesta 1995
lähtien sekä tuonti että vienti pinta-alana mitattuna kasvoi.
Vuonna 2007 suomalaisten kuluttamien maataloustuotteiden tuotannossa käytettiin jo yli 750 000 hehtaaria ulkomaista pinta-alaa, mikä vastasi noin 35 prosenttia kotimaan
viljelyalasta. Vientiin menevien tuotteiden viljelyssä käytettiin vastaavasti vuonna 2007 lähes 500 000 hehtaaria kotimaista maa-alaa (Kuva 1) (Sandström ym. 2014).

tuote maankäytön kannalta oli soija, jota tuotiin pääasiassa
eläinten rehuksi.
Suomeen tuotujen eläintuotteiden tuotannon vaatima
pinta-ala ulkomailla on kasvanut erityisen voimakkaasti
1990-luvun puolivälin jälkeen, lähes nollasta melkein 150
000 hehtaariin vuonna 2007 (Kuva 2). Naudanlihan ja sianlihan tuotanto vaativat suurimman maapinta-alan ulkomailla. Kaiken kaikkiaan Suomeen tuotavien maataloustuotteiden kirjo on monimuotoistunut viimeisen viidenkymmenen
vuoden aikana.

Kahvia ja soijaa Suomeen

Vientiin menevän tuotannon käyttämä pinta-ala Suomessa
on lähes nelinkertaistunut 1960- luvulta alle 100 000 hehtaarista yli 350 000 hehtaariin vuonna 2007 (Kuva 3). Vehnä, ohra, kaura sekä rypsi ja rapsi olivat maankäytön kannalta
merkittävimmät Suomesta viedyt kasviperäiset maataloustuotteet, kun taas eläintuotteiden puolella merkittävimpiä
olivat maitotuotteet, sianliha ja naudanliha (Kuva 3). Paikallisen sään vaikutukset näkyvät kaupan tilastoissa. Hyvinä
satovuosina viljoja vietiin enemmän ulkomaille ja huonoina
viljojen tuonti oli suurempaa.

Suomalaisten runsas kahvinjuonti näkyy tilastoissa. Joka
vuosi tarvitsemme noin 70 000-90 000 hehtaaria ulkomaista peltoalaa tuottamaan kaiken Suomeen tuotavan kahvin
(Kuva 2). Vaikka tuontimäärät ovat kasvaneet, on peltoala
pysynyt suhteellisen tasaisena tuotannon tehostumisen ansiosta. Myös vehnä oli tärkeä tuontituote erityisesti 1960-luvulla, mutta sen tuonti heilahteli vuosittain Suomen oman
vehnäsadon onnistumisen mukaan. Kolmas tärkeä tuonti-
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Kuva 2. (A) Kasviperäisten ja (B) eläinperäisten maataloustuotteiden tuonti tuotannon vaatimana pinta-alana esitettynä. Kuvassa
A on esitetty jokaisen vuoden kolme suurinta tuotetta ja loput on yhdistetty muu-kategoriaan. Huomioi eri asteikot.

Ympäristövaikutukset voivat jäädä piiloon
kuluttajilta
Kauppa mahdollistaa ympäristövaikutusten ulkoistamisen
kulutuksen ja tuotannon eriytyessä maantieteellisesti toisistaan. Voi näyttää siltä, että valtio toteuttaa onnistunutta ympäristöpolitiikkaa, jos maankäytön paine vähenee alueellisesti, mutta globaalisti paine voi siirtyä kaupan kautta valtion
rajojen ulkopuolelle (Meyfroidt ym. 2010). Usein ruokateollisuuden ympäristövaikutukset koetaankin suurimpina juuri
tuotannon alkupäässä, missä maatalousmaan tarve kilpailee

muiden maankäyttömuotojen kanssa. Maatalousmaan laajentuminen voi viedä joko suoraan tai epäsuorasti alaa luonnontilaisilta alueilta aiheuttaen metsäkatoa, ilmastopäästöjä,
konflikteja alkuperäisasukkaiden kanssa ja muita negatiivisiksi koettuja seurauksia. Esimerkiksi EU:n alueella kulutettujen tuontituotteiden on arvioitu aiheuttaneen vuosien 1990
ja 2008 välillä yhteensä 90 000 km2 metsäkatoa EU:n ulkopuolella (EC, 2013).
Tuotantoketjun osien eriytyminen voi kasvattaa riskiä
luonnonvarojen kestämättömälle käytölle. Valtiot tehostavat ja erikoistuvat tiettyjen tuontiin tarkoitettujen maatalous-

Kuva 3. (A) Kasviperäisten ja (B) eläinperäisten maataloustuotteiden vienti tuotannon vaatimana pinta-alana esitettynä. Kuvassa
A on esitetty jokaisen vuoden kolme suurinta tuotetta ja loput on yhdistetty muu-kategoriaan. Huomioi eri asteikot.
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tuotteiden tuotantoon, mikä yksipuolistaa niiden maatalousrakennetta. Se myös altistaa tuotantovaltiot entistä enemmän
maailmantalouden muutoksille ja ympäristötuhojen vaikutuksille.
Lähiruoka on ollut kasvava trendi viime vuosina, ja siihen liitetään usein positiivisia mielikuvia, kuten paikallisten
elinkeinonharjoittajien tukeminen, lyhyemmät kuljetusmatkat, tuotteiden tuoreus ja varmuus alkuperästä. Lähiruoan
trendikkyydestä huolimatta suomalaisten kulutuksen vaatima peltoala ulkomailla näyttäisi olevan kasvussa. Kaikkia
tuotteita ei koskaan voida tuottaa Suomessa eli edelleen suomalaisten täytyy tuoda esimerkiksi kahvinsa muualta. Mutta myös esimerkiksi sian- ja naudanlihaa tuodaan yhä enemmän rajojemme ulkopuolelta.

Yhtäällä raivataan lisää peltoalaa, toisaalla
hylätään pellot joutomaaksi
Maatalouden tehostumisesta huolimatta sen vaatima pintaala maapallolla ei ole vähentynyt. Sekä väestö että runsaasti
tuotantopinta-alaa vaativa lihansyönti ovat kasvamassa. Tutkijat ovat kuitenkin esittäneet, että maatalousmaan laajuus
globaalisti on tulevina vuosikymmeninä saavuttamassa suu-

rimman piikkinsä, minkä jälkeen sen on ennustettu vähentyvän (Ausubel ym. 2013). Suomessa tämä huippukohta on
jo saavutettu ja maatalouspinta-ala vähenee edelleen. Kauppa on vaikuttanut tähän jonkin verran siirtäen maankäytön
painetta ulkomaille. Tärkein syy on ollut kuitenkin maatalouden tehostuminen ja satojen kasvu.
Kansainvälisen kaupan kautta voidaan siirtää tuotannon
negatiivisia vaikutuksia valtiolta toiselle. Toisaalta kansainvälinen kauppa voidaan nähdä potentiaalisena ympäristönsuojelun keinona, jos viljely tapahtuu siellä missä se resurssien
kulutuksen kannalta on kannattavinta. Kun uutta peltoalaa
raivataan erityisesti tropiikissa, samaan aikaan esimerkiksi
Ukrainassa maanviljely on päässyt rappeutumaan ja laajoja
pelto-aloja on hylätty joutomaaksi. Ympäristönsuojelua edistäisi, jos tuotanto lisättäisiin jo kertaalleen raivatuilla pelloilla
luonnontilaisten alueiden raivaamisen sijaan.
Suomi kansainvälistyy ja kuluttajat voivat ostaa lähikaupastaan missä tahansa maapallolla tuotettuja elintarvikkeita. Tarvitaan lisää tietoa ja tutkimusta Suomessa kulutettujen tuotteiden yhteydestä ympäristöongelmiin muualla, jotta
voidaan ohjata kulutusta niin paikallisesti kuin globaalistikin
kestävämpään suuntaan.
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Pieneneekö suomalaisen
vesijalanjälki kasvisruokavaliolla
tai Välimeren dieetillä?
ANNICA AHLSTRÖM
tutkija
MIKA JALAVA
tutkija
MATTI KUMMU
apulaisprofessori
MIINA PORKKA
tutkija
Kaikki kirjoittajat ovat Aaltoyliopistosta, e-mail:
etunimi.sukunimi@aalto.fi

Maailman ruoantuotantoon kuluvan veden määrän ja ruokavalion suhdetta on tarkasteltu sekä globaalisti että yksittäisten maiden ja maanosien tasolla. Täydennämme tutkimusta nyt Suomen osalta tarkastelemalla toteutunutta ruokavaliota yhdessä vaihtoehtoisten skenaarioiden kanssa.

Y

livoimaisesti merkittävin osa, jopa yli 90 prosenttia (Oki ja Kanae,
2006) ihmiskunnan kuluttamasta
makeasta vedestä käytetään ruoantuotannossa. Suomessakin, jossa teollisuus käyttää vettä runsaasti, maatalouden osuus on
82 prosenttia (WWF, 2012). Meillä ei toki ole pulaa vedestä, pikemminkin sitä
on monin paikoin ajoittain liikaa maataloudenkin näkökulmasta. Mutta on hyvä
muistaa, että täällä syödystä ruoasta suuri
osa tulee ulkomailta. Ruokaan kuluneesta
vedestä vain noin 60 prosenttia on tuotettu suomalaisilla vesivaroilla (WWF, 2012).
Loput 40 prosenttia ruokaamme kulutetusta vedestä käytetään ulkomailla – usein
alueilla joilla vedestä on pulaa tai vesivarojen hallintaan liittyy muita ongelmia.
Eri ruoka-aineiden tuottaminen kuluttaa hyvin erilaisia vesimääriä, ja nämä
vaihtelevat voimakkaasti tuotantomaasta riippuen. Vaikkapa usein esimerkkinä
käytetyn naudanlihan vesijalanjälki, siis
sen tuotannon kaikissa eri vaiheissa kiloa
kohti kulutettu vesimäärä, on Suomessa
noin 3300 litraa/kg. Toisaalta kaikki Suomessa käytetty liha ei ole täällä tuotettua, ja
esimerkiksi brasilialaisen naudanlihan vesijalanjälki on 8200 litraa/kg ja Unkarissa tuotetun 25 000 litraa/kg (kaikki vesijalanjäljet Mekonnen and Hoekstra, 2010a,
2010b; Siebert and Döll, 2010).
Eri maissa myös syödään eri tavoin, joten ihmisen päivittäisen ruoka-annoksen
vesijalanjälkeä on tarkasteltava paikallisesti. Suomen osalta tiedämme kohtuullisen
tarkasti nykyisen ruokavalion vesijalanjäljen, mutta ruokailutottumusten muutok-

sen vaikutuksesta siihen on melko vähän
tietoa, ja kokonaisuuden sijaan huomio
on kiinnitetty yksittäisten ruoka-aineiden
osuuteen vedenkulutuksessa. Vertaamme
toisiinsa keskimääräistä suomalaista ruokavaliota ja neljää skenaariota, joissa nykyistä dieettiä modifioidaan kotimaisen
ruokasuosituksen (VRN, 2014) suuntaan,
ja siitä vähennetään asteittain eläinkunnasta peräisin olevien ruoka-aineiden osuutta.
Lisäksi tarkastelemme paleo- ja Välimeren
dieettejä, jotka ovat saaneet viime vuosina
paljon huomiota.

Miten dieetin muutosten
vaikutusta arvioitiin?
Toteutuneen ruoankulutuksen koostumus
pohjautuu YK:n ruoka- ja maatalousjärjestön FAO:n julkaisemiin tilastoihin (FAO,
2013). Nykyisen dieetin muunteluun perustuvat skenaariot (SR ja A50–A0) luotiin
minimoimalla muutokset suomalaisten
totutusti tekemiin ruoka-ainevalintoihin
ruokasuositusten ja asteittaisen eläinproteiinin osuuden vähennyksen asettamien
reunaehtojen sisällä (Taulukko 1). Menetelmä vastaa julkaisussa Jalava ym. (2014)
kuvattua, lukuun ottamatta ravitsemussuositusta, joka tässä tapauksessa perustui Valtion ravitsemusneuvottelukunnan
julkaisemiin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin (VRN, 2014). Paleo- ja Välimeren dieetin koostumukset perustuvat Jönssonin ym. (2010) tutkimukseen.
Ruoka-aineiden vesijalanjäljet on laskettu käyttäen waterfootprint.org:in jakamia taulukoita (Mekonnen ja Hoekstra,
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GLOBAALI
Taulukot ja RUOKATURVA
kuvat
Taulukko
KET viittaa
Taulukko1:1:Nykyisen
Nykyisenruokavalion
ruokavalion(NR)
(NR)jajaruokavalioskenaarioiden
ruokavalioskenaarioiden kuvaukset.
kuvaukset. KET
viittaaFAO:n
Suomelle
määrittelemään
keskimääräiseen
päivittäiseen
energiantarpeeseen
(FAO,
2012).
FAO:n Suomelle määrittelemään keskimääräiseen päivittäiseen energiantarpeeseen (FAO, 2012).
Skenaario

Kuvaus

Nykyinen (NR)

Energian saanti n. 300 kcal/as/d korkeampi kuin KET. Huomattavan korkeaa
maitotuotteiden kulutusta lukuun ottamatta tyypillinen teollisuusmaiden ruokavalio,
jossa suhteellisen suuri lihan ja viljojen osuus.

Suositus (SR)

Energian saanti rajattiin KET:een (–12 % nykyisestä), ja proteiinin (10–20 %), rasvan
(25–40 %) ja sokerin (≤10%) osuuksille sekä vihannesten ja hedelmien määrälle (≥500
g/as/d) rajat VRN:n ravitsemussuosituksista. Vihannesten ja hedelmien määrä
ruokavaliossa kasvoi ja muiden ryhmien määrä pieneni nykyiseen verrattuna.
SR:n mukaisten rajoitteiden lisäksi eläinproteiinin osuus rajattiin korkeintaan 50 %
proteiininsaannista. Tästä korkeintaan kolmannes lihasta ja loput maitotuotteista ja
munista.

A50

A25

Suositusten mukainen ruokavalio, mutta eläinproteiinin osuus korkeintaan 25 %
proteiininsaannista. Tästä korkeintaan kolmannes lihasta ja loput maitotuotteista ja
munista.

A0

Suositusten mukainen ruokavalio, mutta kaikki eläintuotteet korvattu kasvituotteilla.

Paleo

KET:n mukainen energiansaanti, josta lihan ja kalan osuus lähes puolet.
Maitotuotteiden osuus hyvin pieni. Kasvituotteista viljojen osuus verrattain pieni ja
vihannesten ja hedelmien osuus suuri.

Välimeri

KET:n mukainen energiansaanti. Ruokavaliossa painottuvat vihannekset ja hedelmät,
viljat sekä eläintuotteista kala ja siipikarja. Maitotuotteiden osuus pieni. Oliiviöljy
pääasiallinen rasvojen lähde.

Taulukko 2: Ruokavalioskenaarioiden vesijalanjäljet ja niiden muutokset suositusruokavalioon
(SR) verrattuna.

2010a, 2010b), joita on rehuntuotannossa
käytetyn kasteluSininen vesi
Vihreä vesi
veden osalta täydennetty Siebertin ja Döllin (2010) tulosten
(l/as/d)
(l/as/d)
avulla. Tuontiruoan suhde eri ruoka-aineryhmien
kokonaisNykyinen (NR)
248 (+8%)
2850 (+8%)
kulutuksesta
pidettiin kaikissa skenaarioissa
samana kuin
alSuositus (SR)
230 (0%)
2631 (0%)
kuperäisessä
ruokavaliossa.
Näiden
tuotteiden
vesijalanjäljet
A50
238 (+3%)
2516 (–4%)
perustuivat
globaaliin keskiarvoon,
jota painotettiin eri2213
ruo-(–16%)
A25
268 (+17%)
A0 tuottajamaiden viennin suuruudella.
282 (+23%) Oletimme siis,
2064
kien
että(–22%)
Paleo
383 (+66%)
Suomeen
tuodaan ruokaa eri maista
samassa suhteessa4103
kuin(+56%)
Välimeri
364 (+58)
missä
valtiot tuottavat sitä maailman
markkinoille. 3048 (+16%)

Nykyinen ruokavalio
FAO:n tilastojen mukaan suomalaisessa ruokavaliossa painottuu kansainvälisesti vertaillen korkea maitotuotteiden kulutus
(FAO, 2013). Muuten se muistuttaa koostumukseltaan tyypillistä teollisuusmaiden ravitsemusta (Taulukko 1). Nykyiseen
päivittäiseen noin 2840 kcal energiansaannin antavaan ruokavalioomme kuluu kokonaisuudessaan lähes 3100 litraa vettä
päivässä jokaista asukasta kohden (Taulukko 2). Tästä 248 litraa päivässä eli noin 8 prosenttia on niin sanottua sinistä vettä,
eli tuotannon eri vaiheissa vesistöistä tai pohjavedestä otettua
vettä. Loput 2850 litraa päivässä ovat ns. vihreää vettä, eli kasvien käyttämää sadevettä.
Suomessa käytetään ruokaan suhteellisen vähän sinistä vettä verrattuna maailman keskiarvoon, joka on hieman alle 390
litraa ihmistä kohden päivässä, mutta jonkin verran enemmän
vihreää vettä, jota kulutetaan keskimäärin 2350 litraa/asukas/
päivä. Sinisen ja vihreän vesijalanjäljen käsittely erillään johtuu
niiden erilaisesta merkityksestä – sininen vesi on helposti käytettävissä muihin tarkoituksiin, mutta vihreän veden kulutus
näkyy epäsuoremmin mm. maankäytössä. Nykyisen ja jäljem-
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pänä esiteltyjen
ruokavalioiden vesijalanjäljet on eritelty tauYHTEENSÄ
lukossa 2 sekä kuvassa 1, ja eri ruoka-aineryhmien osuudet
vesijalanjäljistä(l/as/d)
kuvassa 2.
3098 (+8%)
2862 (0%)
2754 (–4%)
2481 (–13%)
2347 (–18%)
Valtion ravitsemusneuvottelukunta
julkaisi viime vuonna uu4487 (+57%)(VRN, 2014). Tärkeimpien ravintoaiden ruokasuosituksen
3412 (+19%)

Suositeltava dieetti

neiden osalta siinä on aiemmasta hieman laskettu hiilihydraattien suositeltavan energiaosuuden alarajaa ja nostettu rasvan
energiaosuuden ylärajaa. Lisäksi se sisältää eri ruoka-aineiden
käyttösuosituksia.
Energiansaannille ei suosituksessa anneta yksityiskohtaisia
arvoja, mutta yleisesti kehotetaan laskemaan ruoan energiatiheyttä. Vertailukelpoisten tuloksien saamiseksi yhdistimme
tässä tutkimuksessa kaikkien nykyisestä poikkeavien ruokavalioiden päivittäiseksi energiamääräksi 2508 kcal/asukas/
päivä. Tämä vastaa Suomelle määriteltyä keskimääräistä päivittäinen energiantarvetta KET:tä (englanniksi ADER, Average Dietary Energy Requirement, FAO, 2012), jossa huomioidaan asukkaiden ikä- ja sukupuolijakauma, työtehtävien
fyysinen raskaus yms. Ruoan energiasta edellytimme VRN:n
suosituksen mukaisesti 25-40 prosenttia tulevan rasvasta, 1020 prosenttia proteiinista ja käytännössä loput (45-60 %) hiilihydraateista (Taulukko 1). Sokerin osuuden tuli pysyä alle
kymmenessä prosentissa, ja vihanneksien ja hedelmien vähimmäismääräksi edellytimme 500 grammaa päivässä.
Tuotimme näiden rajojen mukaisen suositeltavan dieetin,
joka poikkeaa mahdollisimman vähän nykyisestä. Käytännössä suurimmat muutokset johtuivat energiasisällön pienenemisestä – keskimääräinen suomalainen ruokavalio noudattaa

vihannesten ja hedelmien osuus suuri.
Välimeri

KET:n mukainen energiansaanti. Ruokavaliossa painottuvat vihannekset ja hedelmät,
viljat sekä eläintuotteista kala ja siipikarja. Maitotuotteiden osuus pieni. Oliiviöljy
pääasiallinen rasvojen lähde.
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Taulukko 2: Ruokavalioskenaarioiden vesijalanjäljet ja niiden muutokset suositusruokavalioon
Taulukko
2: Ruokavalioskenaarioiden vesijalanjäljet ja niiden muutokset suositusruokavalioon
(SR)
verrattuna.
(SR) verrattuna.

Nykyinen (NR)
Suositus (SR)
A50
A25
A0
Paleo
Välimeri

Sininen vesi

Vihreä vesi

YHTEENSÄ

(l/as/d)
248 (+8%)
230 (0%)
238 (+3%)
268 (+17%)
282 (+23%)
383 (+66%)
364 (+58)

(l/as/d)
2850 (+8%)
2631 (0%)
2516 (–4%)
2213 (–16%)
2064 (–22%)
4103 (+56%)
3048 (+16%)

(l/as/d)
3098 (+8%)
2862 (0%)
2754 (–4%)
2481 (–13%)
2347 (–18%)
4487 (+57%)
3412 (+19%)

suosituksia perusravintoaineiden osalta hyvin. Tämän dieetin
kokonaisvesijalanjälki on noin 8 prosenttia nykyruokavaliota
pienempi (Taulukko 2).

kavaliossamme proteiini tuottaa alle 14 prosenttia. Muualta
peräisin olevia dieettejä sovellettaessa onkin syytä ottaa huomioon eri maissa tyypillisesti käytettyjen ruoka-aineiden erot.

Eläintuotteiden vähentäminen

Ruokavalioiden vaikutus vesijalanjälkeen

Seuraavaksi vähensimme suosituksen mukaisesta ruokavaliosta tuotantoeläimistä peräisin olevia elintarvikkeita ja
korvasimme ne kasvipohjaisilla, säilyttäen kuitenkin kalan
määrän ennallaan. Pyrimme edelleen säilyttämään ruoka-ainejakauman mahdollisimman lähellä nykyistä, mutta asetimme eläinproteiinin osuudelle kokonaisproteiinista ylärajan, ja
lisäksi liha sai edustaa enintään kolmasosaa kyseisestä rajasta
(Taulukko 1). Esimerkiksi 25 prosentin yläraja eläintuotteiden proteiinille laskee kokonaisvesijalanjälkeä 13 prosenttia
ja niiden poistaminen ruokavaliosta kokonaan 18 prosenttia suositusruokavaliosta (Taulukko 2, Kuva 1). Useimmista
muista maista poiketen Suomessa näiden skenaarioiden sinisen veden kulutus kuitenkin hieman kasvaa verrattuna nykyiseen tai suosituksen mukaiseen ruokavalioon.

Suomalaisen ruokavalion vesijalanjälkeä olisi mahdollista pienentää huomattavasti – analyysimme mukaan jopa 24 prosenttia nykyisestä keskimääräisestä ruokavaliosta. Toisaalta
esimerkiksi viime vuosina suosiotaan kasvattanut Paleodieetti tai terveysvaikutuksistaan tunnettu Välimeren ruokavalio
nostaisivat koko maan tasolla omaksuttuna Suomen ruoankulutuksen vesijalanjälkeä merkittävästi nykyiseen verrattuna (Taulukko 2, Kuva 1).
Vaikka tutkimuksessamme ruoan kokonaisvesijalanjälki
laskee merkittävästi energiansaantia ja eläinproteiinia vähentämällä, sinisen veden jalanjälki kasvaa jopa 23 prosenttia
verrattuna suositusten mukaiseen ruokavalioon (SR) (Taulukko 2). Syy tähän on yksinkertainen: Suomessa kulutettavien eläintuotteiden sininen vesijalanjälki on suhteellisen pieni, sillä suurin osa eläinten rehusta tai laidunmaasta kasvaa
sadevedellä. Kun proteiinipitoisten lihan ja maitotuotteiden
osuutta vähennetään, tilalle tarvitaan paljon kasvituotteita,
joista varsinkin viljoilla on suhteellisen korkea sinisen veden
jalanjälki (Kuva 2). Paleo- ja Välimeren ruokavalioissa sinisen veden kannalta merkittävässä roolissa ovat myös kastelua
vaativat vihannekset ja hedelmät.

Laskimme myös vertailukohdiksi kahden hyvin erityyppisen
malliruokavalion vesijalanjäljet. Paleodieetti perustuu olettamuksiin ihmisen kivikautisesta ruokavaliosta ennen varsinaisen
maanviljelyksen syntyä. Se sisältää hyvin runsaasti lihaa ja lihatuotteita – lähes puolet energiasisällöstä. Viljoja on vain vähän,
käytetyt kasvit ovat pääasiassa hedelmiä ja vihanneksia. Paleodieetti Suomessa käytetyistä ruoka-aineista koottuina kuluttaa erityisesti suuren lihapitoisuuden vuoksi peräti 45 prosenttia enemmän vettä kuin suomalainen nykyruokavalio, vaikka
energiasisältö on pienempi. Paleodieetille suositellaan kuitenkin
KET:tä pienempää energiasisältöä (Jönsson et al., 2010) runsasproteiinisen ruuan antaessa voimakkaamman kylläisyyden tunteen. Mutta katsoimme perustelluksi käyttää sille samaa, FAO:n
suosittelemaa energiasisältöä kuin muillekin ruokavalioille.
Välimeren dieetti puolestaan sisältää runsaasti viljoja, suomalaista ruokavaliota vähemmän maitotuotteita, mutta enemmän hedelmiä ja vihanneksia sekä kalaa. Sen vedenkulutus on
noin 10 prosenttia nykyruokavaliomme vesijalanjälkeä suurempi. Tähän vaikuttaa erityisesti suurempi viljatuotteiden, vihannesten ja öljykasvien kulutus ja lihan osuuden pysyminen
likimain samana. Suoraan Suomessa käytetyistä ruoka-aineista
näin koottuna Välimeren ruokavalio on melko proteiinipitoinen – 18 prosenttia energiasta tulee proteiinista, kun nykyruo-
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A. Sininen vesijalanjälki
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täminen vähentää ruoantuotantoon tarvittavan veden määrää
ja maapinta-alaa, vaikka juuri Suomen kohdalla se ei olekaan
tehokas tapa pienentää nimenomaan sinisen, eli kasteluveden
kulutusta. Toisaalta eläintuotannolla on myös muita ympäristöhaittoja, ja moni näkee lisäksi eettiset kysymykset hyvänä
syynä vähentää lihansyöntiä.
Maailmanlaajuisesti kasvispainotteiseen ruokavalioon siirtymisellä olisi merkitystä myös kasteluveden kannalta, sillä ylivoimaisesti suurimmassa osassa maita se pienentäisi myös sinisen veden kulutusta. Kasvisruuan suosimisella onkin tärkeä
osa ruokaturvan parantamisessa, sillä lihasta ja maitotuotteista
luopuminen voisi vapauttaa vesiresursseja globaalisti jopa 1,8
miljardin ihmisen ravinnon tuottamiseen (Jalava ym. 2014).

B. Vihreä vesijalanjälki
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Kuva 2: Eri ruoka-aineryhmien osuus sinisestä (A) ja vihreästä (B) vesijalanjäljestä kussakin
Kuva 2: Eri ruoka-aineryhmien osuus sinisestä (A) ja vihreästä
ruokavalioskenaariossa.

(B) vesijalanjäljestä kussakin ruokavalioskenaariossa.

Kun tarkastellaan skenaarioiden vihreän veden jalanjälkeä, eläintuotteiden merkitys näkyy hyvin selvästi (Kuva 3).
Alkuperäisessä suomalaisessa ruokavaliossa eläintuotteiden
osuus vihreästä vesijalanjäljestä on lähes puolet, ja lihapitoisessa paleoruokavaliossa pelkästään eläintuotteiden vihreä vesijalanjälki on lähes yhtä suuri kuin skenaario A0:n koko kasvisruokavaliolla. Jopa 90 prosenttia maatalouden käyttämästä
vedestä on juuri vihreää vettä, ja siten sillä on suurin merkitys
myös ruokavalion kokonaisvesijalanjäljen kannalta.
Täytyy kuitenkin muistaa että sininen ja vihreä vesi ovat
merkitykseltään hyvin erilaisia. Sinistä vettä ihminen pystyy
käyttämään moniin eri tarkoituksiin, ja sen määrälliset ja laadulliset kysymykset ovat olennaisia myös ympäristön kannalta. Vihreä vesi taas viittaa sadeveteen, eli siihen osaan veden
kierrosta, johon emme juurikaan pysty vaikuttamaan. Vihreän veden jalanjälki kertookin epäsuorasti mm. ruuantuotannon maankäytöstä ja siitä kuinka tehokasta se on.

Yhteenveto
Suomalainen ruokavalio on nykyisellään melko vesitehokas.
Vesijalanjäljen pienentäminen olisi kuitenkin mahdollista jo
pelkästään energian määrää pienentämällä – siis syömällä kohtuullisesti, mutta riittävästi. Eläinperäisten tuotteiden vähen-
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Yritysten vesivastuullisuudesta
ratkaisu globaaliin vesi- ja
ruokaturvaan?
Virvoitusjuomavalmistaja kohtaa vesirosvouksesta syyttäviä vihaisia maanviljelijöitä Intiassa, ruokakauppojen suosiman perulaisen parsan kestämätön vesijalanjälki nousee etusivun uutiseksi Iso-Britanniassa, manteleita ja
appelsiineja maailmalle tuottavat yritykset kamppailevat Kalifornian ennätyskuivuuden kanssa. Nämä tapaukset ovat todellisia esimerkkejä siitä,
kuinka viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvava joukko tuotanto- ja
arvoketjuiltaan vesi-intensiivisiä yrityksiä ympäri maailmaa on joutunut
kiinnittämään huomiota veteen erottamattomana osana arvoketjuaan.
SUVI SOJAMO
Aalto-yliopisto
E-mail: suvi.sojamo@aalto.fi
JUSSI NIKULA
WWF Suomi
E-mail: jussi.nikula@wwf.fi

S

isäisten parannusten lisäksi yritykset
ovat alkaneet osallistua vesivarojen
hallintaan, aloitteellisemmin kuin
koskaan aiemmin. Ilmiön taustalla vaikuttavat ymmärrys yritysten riippuvuudesta
jaetuista, mutta rajallisista vesiresursseista,
tästä syystä yrityksille aiheutuvista vesiriskeistä, ja tarpeesta hallita näitä riskejä. Ilmiön kattokäsitteeksi on noussut yritysten
vesivastuullisuus, corporate water stewardship, joka kasvattaa yritysmaailman lisäksi
suosiotaan kansalaisjärjestöjen, kehitysrahoituslaitosten ja valtiollisten toimijoiden
parissa.
Tässä artikkelissa avaamme vesivastuullisuuden merkitystä, taustaa ja käsitteistöä,
kartoitamme tämänhetkistä vesivastuullisuuden toimijakenttää ja käytänteitä niin
maailmalla kuin Suomessa, sekä arvioimme vesivastuullisuuden haasteita ja mahdollisuuksia globaalin vesi- ja ruokaturvan
näkökulmasta.

Vesivastuullisuuden merkitys
Runsaiden vesivarojen ja pääsääntöisesti hyvän hallinnon Suomessa yritysten vesivastuullisuuden korostaminen voi äkkiseltään vaikuttaa merkityksettömältä.
Suomalaisten kulutuksen ja yritystoiminnan vaikutus ja vastuu ulottuvat kuitenkin
maamme rajojen ulkopuolelle - lähes puolet suomalaisen kulutuksen vesijalanjäljes-

tä muodostuu ulkomailla [1]. Vaikutamme
veden käyttöön globaalisti erityisesti maataloustuotteiden kulutuksemme myötä,
myös puutteellisesta hallinnosta ja veden
niukkuudesta kärsivillä alueilla. Esimerkiksi Indusin ja Gangesin valuma-alueelta
tuodaan Suomeen mm. riisiä ja teetä (mm.
Intia, Pakistan, Bangladesh, Nepal), Niilin
valuma-alueelta tuodaan mm. appelsiineja,
puuvillaa ja kahvia (mm. Egypti, Sudan,
Eritrea ja Etiopia) ja Euroopasta Guadalquivirin, Guadianan, Tejon ja Douron (Espanja, Portugali) valuma-alueilta tuodaan
mm. tomaatteja ja muita vihanneksia ja hedelmiä [1].
Suomalaisilla ja Suomessa toimivilla
kansanvälisillä yrityksillä on toimipaikkoja ja alihankkijoita näiden lisäksi lukuisilla muilla maailman veden niukkuudesta
kärsivistä valuma-alueista. Kansainvälisen
kaupan tuotanto- ja arvoketjujen riippuvuussuhteiden vuoksi voimme puhua aidosti globaalista vesikriisistä. Se ei kosketa ainoastaan vesialaa, vaan kaikkia veden
käyttäjiä, myös meitä suomalaisia kuluttajina sekä suomalaisia yrityksiä.
Maailman talousfoorumin Global Risks
2015 -raportin mukaan vesikriisit ovat tällä hetkellä kaikista arvioiduista globaaleista
riskeistä vaikutukseltaan vakavimpia liikeelämälle ja yhteiskuntien vakaudelle [2].
Veden vähyys, huono laatu ja tulvat alentavat paikallisyhteisöjen elinympäristön
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Taulukko 1. Kansainvälisiä vesivastuullisuusorganisaatioita ja aloitteita.
Kattojärjestöjä

UN Global Compact CEO Water Mandate
World Economic Forum Water Initiative
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Kumppanuusaloitteita
Water Futures Partnership

2030 Water Resources Group

Vesijalanjälkistandardeja

Water Footprint Network
ISO-14046 & ISO-14073 (2016) Water Footprint

Riskienarviointi- ja hallintatyökaluja

WWF Water Risk Filter
WBCSD Water Tools
Ceres Aqua Gauge

Vesivastuullisuusstandardeja

Alliance for Water Stewardship International Water Stewardship Standard
European Water Stewardship Standard

Raportointityökaluja

CDP Water
Global Reporting Initiative

laatua ja heikentävät ihmisten terveydentilaa. Niukkenevat
vesivarat ovat myös yhä useammin osatekijänä konflikteissa
(esim. Syyria, Irak, Israel-Palestiina), vesivaroiltaan runsaasta viljelymaasta on tullut kansainvälisen keinottelun ja suoranaisten kaappausten kohde (esim. Mozambique, Etiopia,
Sudan), ja rajavesikysymykset ovat kiistakapulana valtioiden
ulkosuhteissa (esim. Intia-Nepal, Uzbekistan-Tadžikistan,
Argentiina-Uruguay). Makean veden ekosysteemit ovat maailmanlaajuisesti nopeimmin heikentyneitä verrattuna maa- ja
meriekosysteemeihin, mikä luonnon monimuotoisuuden ja
kantokyvyn murentumisen lisäksi uhkaa kalastusta erityisesti köyhimpien ihmisten elinkeinona [3].
Vesikriisit aiheuttavat paineita paikalliselle hallinnolle turvallisen ja terveellisen elinympäristön varmistamiseksi. Yrityksille ne kohottavat veden hankinnan kustannuksia ja lisäävät riskejä toiminnan jatkuvuudelle [4]. Vesijalanjäljet,
vesikriisit ja niistä aiheutuvat riskit huomioivat ja niihin ratkaisuja etsivät vesivastuullisuustoimet alkavat olla välttämättömiä yrityksille, niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Vesivastuullisuuden tausta ja tavoitteet
Yritysten vesivastuullisuutta on kuvattu vesivarojen hallinnan
uudeksi paradigmaksi, joka vaikutusvaltaisia vedenkäyttäjiä
osallistamalla pyrkii saavuttamaan sen, missä valtiojohtoinen kokonaisvaltainen vesivarojen hallinta on monin paikoin epäonnistunut [5]. Se juontaa juurensa ymmärryksestä
yritysten tuotanto- ja arvoketjujen vesijalanjäljistä, riippuvuudesta rajallisista ja muiden käyttäjien kanssa jaetuista vesiresursseista, ja tästä syystä yrityksille ja muille käyttäjille aiheutuvista vesiriskeistä.
Yritysten vesiriskit voidaan tarkemmin jakaa esimerkiksi
fyysisiin veden määrään ja laatuun liittyviin riskeihin, maineriskeihin, ja lainsäädännöllisiin riskeihin, jotka voivat aiheutua niin lainsäädännön puutteista kuin sen tiukentumisesta [6]. Lopulta kaikki nämä voivat haitata yritystoimintaa
ja muodostaa taloudellisia riskejä yrityksille. Näitä riskejä
yritykset eivät pysty hallitsemaan yksin. Vesiriskien hallinnan kohdalla korostuu vesivarojen perustavanlaatuinen jaet-
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tu luonne. Tiettyjen riskien kohdalla ratkaisu voi olla veden
käytön tehostaminen tai pilaantumisriskien minimointi.
Tämän kaltaiset yrityksen sisäiset toimenpiteet eivät kuitenkaan auta, jos naapurit pilaavat veden laatua, veden käytön paine valuma-alueella on yleisesti liian suuri, paikallisten
ihmisten oikeudet veteen ovat heikot, tai vesiekosysteemit
ja niistä riippuvaiset elinkeinot kuihtuvat vallitsevan veden
käytön johdosta. Joskus yritysnäkökulmasta riskienhallinnan vaihtoehtona voi olla hankintojen kohdistaminen pienemmästä veden käytön paineesta kärsiville alueille. Tällöin
yrityksen vastuullisuus tuotantoalueena toiminutta valumaaluetta kohtaan jää kuitenkin ohueksi.
Vesivastuullisuuden tavoitteena on hallita yritysten vesiriskejä yhteistyössä muiden vedenkäyttäjien ja sidosryhmien
kanssa - mukaan lukien julkishallinto ja kansalaisyhteiskunta
huomioiden ekosysteemit - niin, että se tuottaa jaettua arvoa
kaikille [7,8]. Vesivastuullisuustoimien tarkoitus ei ole täyttää
tai korvata valtion ja julkisen sektorin roolia vesivarojen hallinnassa, vaan tukea sitä. Vesivastuullisuustoimet voivat kattaa mm. tuotantoketjujen kestävyyden parantamiseen liittyviä hankkeita (esim. Coca Cola Company, Nestlé, Unilever),
investointeja paikallisten ekosysteemien ennallistamiseen tai
paikalliseen infrastruktuuriin (esim. Stora Enson ja Kemiran
Water Stewardship Guangxi-hanke Kiinassa), uusia yksityistä
rahaa sisältäviä vesialan rahoitusmekanismeja (esim. Kemiran
ja VTT:n SWEET-hanke), tai tukea vedenkäyttäjiä ja muita
sidosryhmiä yhteen tuoville foorumeille tai kyseisille foorumeille osallistumista (esim. Imarisha Naivasha Stewardship
Project, Kenia, ks. Tietolaatikko 1.) (ks. myös [5,9]).

Vesivastuullisuuden kansainvälinen toimijakenttä
Kansainvälisesti vesivastuullisuutta edistävät useat organisaatiot ja aloitteet, jotka viime vuosina ovat enenevissä määrin
pyrkineet yhteistyöhön. Niiden jäsenistöön lukeutuu niin
yrityksiä, kansainvälisiä ympäristö- ja kehitysjärjestöjä, valtiollisia kehitysrahoituslaitoksia kuin tutkimuslaitoksiakin.
Taulukkoon 1 on listattu merkittävimpiä, toisiaan täydentäviä toimijoita. Näistä YK:n yritysvastuualoitteen UN Global
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Compact:in CEO Water Mandate on myös johtanut työtä
vesivastuullisuusagendan harmonisoimiseksi YK:n Post-2015
kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Vesivastuullisuuden tämänhetkinen käytäntö
Vaikka yritysten perinteiset riskienhallinnan toimintamallit
(mm. Environment, Health and Security –toimintamallit)
ovat hyvin kehittyneitä ja useimmiten hyvin hallittuja, tämä
kehitys ei ole kuitenkaan toistaiseksi johtanut siihen, että vesivastuullisuuden tila monessakaan yrityksessä olisi kehuttava, Suomessa saati kansainvälisesti. Monille yrityksille on yhä
epäselvää veden rooli yritysten arvoketjuissa, ja vesiriskien
kartoituksen järjestelmällisyys on puutteellista. Yritysten vesivastuullisuusdataa kansainvälisesti keräävän CDP Waterin
mukaan 68 prosenttia vuonna 2014 osallistuneista yrityksistä
eri sektoreilta raportoi tunnistaneensa yhden tai useamman
merkittävän vesiriskin toiminnalleen [4]. Riskienhallinnan
valikoimissa yrityksen oman toiminnan ulkopuoliset toimenpiteet, kuten yhteistyö valtionhallinnon ja julkisen sektorin
sekä paikallisyhteisöjen kanssa olivat kuitenkin vielä marginaalisessa, tosin edellisvuosiin verrattuna kasvavassa roolissa.
Olemassa olevien vesivastuullisuushankkeiden vaikuttavuudessa on vielä parantamisen varaa [5,10]. Kehittyvissä
maissa vesivastuullisuushankkeiden oikeudenmukaista ja kestävää toimeenpanoa ovat hankaloittaneet samat syyt, jotka
ovat alunperin ajaneet yritykset proaktiivisesti osallistumaan
vesivarojen hallintaan: valtion ja julkishallinnon epäonnistuminen yleisen vesiturvallisuuden takaajina. Julkisen sektorin
heikko kapasiteetti sekä hidastaa hankkeiden käytännön prosesseja että vaarantaa eri vedenkäyttäjien ja sidosryhmien tasapuolisen huomioimisen vesivarojen hallinnassa. Valtionhallintoa ja julkista sektoria ei ole kuitenkaan yksin syyttäminen,
sillä niiden heikko tila on monin paikoin ollut osaltaan seurausta yksityisten intressien edistämisestä. Hanketasolla alkuperäisissä ongelma- ja sidosryhmäanalyyseissä, paikallisessa omistajuudessa ja paikallisväestön osallistamisessa on usein
vielä kehitettävää. Vaikka moni hanke on onnistunut tukemaan vesivarojen hallinnan olemassa olevia institutionaalisia
prosesseja, kuten Kenian Naivasha-järven vedenkäyttäjät yhteen tuova Imarisha Naivasha-hanke (Tietolaatikko 1.) [11],
moni on ne myös sivuuttanut, mikä on johtanut hallinnon
fragmentoitumiseen. Suurin osa vesivastuullisuushankkeista

on pilotointiasteella, mutta niiden skaalaus ja niistä oppiminen ovat olleet kyseenalaisia puutteellisen seurannan ja arvioinnin vuoksi [10].
Vesivastuullisuuden käytänteet ovat kuitenkin parantumassa jatkuvasti kehittyvien analyysimenetelmien (esim.
WWF:n Water Risk Filter [12]), kansainvälisen ohjeistuksen
(esim. CEO Water Mandate:n tuottamat materiaalit [13]) ja
kokonaisvaltaisesti vesivarojen hallinnan huomioivien ja sidosryhmien yhteistyönä kehittämien vesivastuullisuusstandardien myötä [8,14] (ks. myös Taulukko 1). Alliance for
Water Stewardshipin muiden kansainvälisten kestävyysstandardien kanssa yhteensopiva vesivastuullisuusstandardi on
julkistettu keväällä 2014, ja sen verifiointi-, sertifiointi- ja
akkreditointivaatimukset kesällä 2015 [8]. EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpanoa tukeva, Suomessa ja EU:n alueella
toimiville yrityksille oleellinen European Water Stewardship
Standard on ollut sertifioitavissa EU:n alueella vuoden 2013
alusta lähtien [14].
Vesivastuullisuuden haparoivista ensi askelista huolimatta yritysten, jotka pitävät riskienhallintaa ja vastuullisuutta tärkeinä, on sitä mahdotonta ohittaa. Liiketoiminta- ja
maineriskien hallinta sekä sitoumukset vastuulliseen liiketoimintaan jäävät ontoiksi, jos yritys ei ole selvillä toimintansa vesiriskeistä ja siitä, millaisia vaatimuksia vesikysymykset
asettavat yrityksen toiminnan vastuullisuudelle. Edistyksellisimmät yritykset ovat mukana muokkaamassa vesivastuullisuuden nykyisiä ja tulevia toimintamalleja.

Vesivastuullisuuden haasteet ja mahdollisuudet
globaalin vesi- ja ruokaturvan näkökulmasta
Yritysten entistä vahvempaa osallistumista vesivarojen hallintaan puoltavat niiden valta, vastuu, ja niille yhä enenevissä
määrin konkretisoituvat vesiriskit. Globaalin vesi- ja ruokaturvan saavuttamisessa maailman suurimmilla maatalous- ja
elintarvikeyrityksillä on keskeinen rooli: tuotanto- ja arvoketjujensa hallinnan sekä poliittisen vaikutusvaltansa kautta ne pystyvät vaikuttamaan vedenkäytön reunaehtoihin ja
kestävyyteen kaikilla toiminta-alueillaan [15]. Useat näistä
yrityksistä, kuten mm. Coca Cola, Nestlé, Unilever, Diageo,
SAB Miller, Bunge ja Monsanto ovatkin aktivoituneet viime vuosina.
Suuryritysten ja muiden vedenkäyttäjien ja sidosryhmi-

Imarisha Naivasha Water Stewardship Project – vesivastuullisuutta
Kenian Naivasha-järvellä
Naivasha-järven valuma-alueella Keniassa ulkomaan vientiin tuottavien leikkokukkaplantaasien ja vihannesviljelmien syyttäminen vesivarojen liikakäytöstä ja likaamisesta johti Imarisha Naivasha Water Stewardship Project:in käynnistämiseen vuonna 2011. Hanke tähtää järven ekosysteemin
ennallistamiseen sekä vesi- ja ruokaturvan parantamiseen valtion- ja paikallishallinnon ja paikallisten sidosryhmien välisen yhteistyön kautta. Hanketta ovat rahoittaneet alunperin mm. Saksan kehitysrahoituslaitos (GIZ) ja kansainväliset supermarketketjut, joilla on alihankkijoita alueella (mm.
ASDA, Sainsbury’s, TESCO, Mark’s & Spencer). Yhtenä hankkeen keskeisistä elementeistä on ollut Kenian valtion politiikan mukaisten osallistavien
vesivarojen hallinnan rakenteiden luominen ja niiden vahvistaminen alueella. Alueella toimivien yritysten sitoutuminen ja aktiivinen osallistuminen on taannut hallinnon prosessien jatkuvuuden.
http://www.imarishanaivasha.or.ke/
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en epätasa-arvoisen aseman ja niiden joskus kestämättömien aiempien toimintatapojen vuoksi niiden entistä suurempi
vaikuttaminen veden käyttöön ei ole kuitenkaan aina ongelmatonta [10]. Oikeutus erityisesti kansainvälisten suuryritysten proaktiivisille osallistumiselle vesivarojen hallintaan tulisi
tarkkaan punnita tapauskohtaisesti. Vesiriskit eivät ole samat kansainväliselle suuryritykselle ja samoista vesiresursseista kilpaileville paikallisille viljelijöille, joille vesipula voi olla
jo konkretisoitunut elinkeinoa ja terveyttä haittaava ongelma. Erityisesti vesivarojen heikon hallinnan alueilla valtion
ja julkisen sektorin toimijat saattavat olla yrityksiä huomattavasti heikommassa asemassa kapasiteetiltaan, mikä lisää riskiä
vesivarojen ja hallinnon prosessien yksityiselle kaappaukselle.
Pahimmassa tapauksessa pintapuolisilla vesivastuullisuustoimilla oikeutetaan tarkemmin tarkasteltuna niin ihmisoikeuksien kuin ympäristön kannalta kestämätöntä liiketoimintaa.
Tämä voidaan välttää huolellisilla taustatutkimuksilla ongelmien syistä ja sidosryhmäanalyyseillä, sekä noudattamalla
kansainvälisiä vesivastuullisuusstandardeja ja hyvän hallintotavan ohjesääntöjä [16].
On myös oleellista muistaa, että vesivastuullisuuden tavoitteena ei tule olla valtiojohtoisen vesivarojen hallinnan
korvaaminen: yrityksillä ei ole siihen demokraattista mandaattia, eikä useimmiten kykyä saati haluakaan. Pidemmän
aikavälin kestävyyden takaamiseksi vesivastuullisuustoimien
tulisi tukea paikallisen julkisen sektorin ja valtion hallinnon
prosesseja. Vaikuttavuuden varmistamiseksi vesivastuullisuusagendan- ja toimien paikallinen omistajuus, myös pai-

kallisten pienten ja keskisuurten yritysten ja erityisesti kansalaisyhteiskunnan osalta, on myös ehdottoman tärkeää.
Vesivastuullisuus tarjoaa työkaluja myös suomalaisille toimijoille globaalin vesi- ja ruokaturvan parantamiseksi. Suomalaisilla yrityksillä on parantamisen varaa tuotanto- ja arvoketjujensa tuntemuksessa. Vesivastuullisen yritystoiminnan
edellytyksenä tulisi olla ketjujen alkulähteiden vedenkäytön
ja vesivarojen hallinnan kestävyys, tai vähintään ketjuissa vastuullista toimintaa ja kehitystä tukevien mekanismien luominen. Alustavien riskiarvioiden kautta yritysten tulisi keskittyä
riskialttiimpien tuoteryhmiensä vastuullisuuden parantamiseen. Tarvittavat toimenpiteet vaihtelevat kyseisten toimipaikkojen sijainnista riippuen. Vesi-intensiivisten tuotteiden
veden käytön tehokkuutta tulisi parantaa, kun taas saastuttavien toimien tapauksessa päästöjen hallinta on tärkeää. Mitä vakavammasta veden niukkuudesta kärsivällä alueella toimitaan, sitä oleellisempaa on yhteistoiminta valuma-alueen
muiden vedenkäyttäjien ja sidosryhmien, erityisesti hallinnon kanssa. Edellä mainitut vesijalanjälkimenetelmät, riskienarviointi- ja hallintamenetelmät, kansainväliset ohjeistukset ja vesivastuullisuusstandardit tukevat tässä prosessissa (ks.
myös [17]).
Vesivastuullisuudella olisi myös potentiaalia niin suomalaisen kehitys-, kuin kauppa- ja maatalouspolitiikankin näkökulmasta. Vesivastuullinen yritystoiminta on linjassa niin
vesiturvallisuutta painottavan Suomen vesialan kansainvälisen strategian (2009) kuin tuoreimman hallitusohjelmankin kanssa. Esimerkiksi Alliance for Water Stewardshipin

LVI-Dahl panostaa vesihuoltoon
Asiantuntijamme tavoitat yhdestä osoitteesta: vesihuolto@lvi-dahl.fi
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standardin toimeenpanon tukeminen globaalisti ja Suomen
kumppanuusmaissa tukisi niin paikallisia yrityksiä, paikallisyhteisöjä kuin hallintoakin. Toisaalta suomalaisen tuotannon
vesivastuullisuus voisi olla European Water Stewardshipn
standardilla todennettuna ja sertifioituna entistä vahvemmin kansainvälinen kilpailuvaltti.
Jotta kuluttajina pystyisimme tekemään vesivastuullisia valintoja, meidän tulee vaatia yrityksiltä läpinäkyvää ja
ymmärrettävää tietoa niiden vesivastuullisuustoimista. Vesivastuullisuusstandardit ja -sertifikaatit auttavat myös viestimisessä kuluttajien suuntaan, ja niistä on odotettavissa
lähivuosina myös pakkausmerkintöjä. Kotimaisen kasvispainotteisen ruokavalion noudattaminen on jokaiselle helppo
tapa oman vesivastuullisuuden takaamiseksi, joka tukee myös
vesi- ja ruokaturvallisuutta globaalisti.

Lopuksi
Tässä artikkelissa olemme pyrkineet osoittamaan vesivastuullisuuden olevan enenevissä määrin edellytys kestävälle liiketoiminnalle, niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Erityisesti
maatalous- ja elintarvikesektorin yrityksillä, niin monikansallisilla jäteillä kuin paikallisilla toimijoilla, on merkittävä
rooli globaalin vesi- ja ruokaturvan takaamisessa tuotantoja arvoketjujensa hallinnan kautta.
Yritysten vesivastuullisuus ei ole kuitenkaan ihmeratkaisu kestävämpään vesivarojen hallintaan, vaan sen tulisi olla osa valtion ja julkisen sektorin johtamaa kokonaisuutta.
Vesivastuullisuuden käytänteet kehittyvät koko ajan, mutta
yritysten, valtionhallinnon ja julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja tutkimuslaitostenkin panosta tarvitaan niiden
eteenpäin viemiseksi ja kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Vesivastuullisen yritystoiminnan edistäminen globaalisti olisi erityisen sopiva tehtävä runsaiden
vesivarojen ja niiden hyvän hallinnan käytänteitä vaalivalle Suomelle.
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Elinkaariajattelu osana kestävää
vedenkäyttöä ruoantuotannossa

Vesi linkittyy voimakkaasti kestävyyteen: veden käytöllä voi olla ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Ruokaketju on merkittävä veden käyttäjä maailmassa, ja veden käytön vaikutusten arviointi onkin siksi olennaista nimenomaan ruoantuotannon yhteydessä.
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alanjälki-indikaattoreilla eli elinkaariajatteluun perustuvilla tunnusluvuilla, on mahdollista tehdä
ruokatuotteiden tuotannon erilaiset kestävyysvaikutukset näkyviksi sekä tuottajalle
että kuluttajalle. Jalanjälki-indikaattoreita
tunnetaan useita, ja ne ovat kuluttajalle-

kin tuttuja. Esimerkiksi hiilijalanjälki kuvaa tuotteen ilmastovaikutuksia ja ekologinen selkäreppu tuotannossa kulutettuja
aineita ja materiaaleja. Vesijalanjälki tarkoittaa yleisesti veteen, veden pilaantumiseen (esim. vesistöjen rehevöityminen) ja
veden kulutukseen liittyviä indikaattoreita.

Tietolaatikko 1

Mitä vesijalanjälki kertoo?
Vaikka vesijalanjälki käsitteenä on hieman hajanainen, perustuvat kaikki vesijalanjälki-indikaattorit
kuitenkin elinkaariajatteluun. Karkeasti vesijalanjälki-indikaattorit voidaan jakaa kahteen tyyppiin: alkuperäiseen vesijalanjälkeen, jonka on kehittänyt Water Footprint Network sekä elinkaariarviointipohjaiseen vesijalanjälkeen. Water Footprint Network on kehittänyt laajan yhtenäisen menetelmän,
jossa inventoidaan elinkaaren aikana kulutettu vesi (ns. sininen ja vihreä vesi) sekä vesi, jonka laatu
on heikentynyt (harmaa vesi). Inventaariovaihetta seuraa kestävyyden arviointi, jossa arvioidaan veden kulutuksen ympäristökestävyys, veden käytön tehokkuus ja vesivarojen oikeudenmukainen jako. Olennaisia ovat tätä seuraavat toimenpiteet, jotka perustuvat kestävyyden arviointiin.
Vuonna 2014 hyväksytty kansainvälinen standardi (ISO 14046) vesijalanjäljen arvioinnista perustuu
puolestaan elinkaariarviointiin. Elinkaariarvioinnin menetelmille on ominaista, että niissä tehdään
inventointivaiheen jälkeen kvantitatiivinen vaikutusten arviointi. Vaikutuksia voivat olla esimerkiksi paikallisen vesiresurssin kuluminen, vesistön rehevöityminen tai terveysvaikutukset väestölle vesiresurssin niukkenemisen seurauksena. Vaikutukset ovat erilaisissa luonnonolosuhteissa ja erilaisissa
yhteiskunnissa hyvin erityyppisiä ja mittari onkin valittava tilanteen mukaan. Osa indikaattoreista on
hyvinkin kehittyneitä, osa vasta kehitysasteella. Menetelmästä riippuen vesijalanjälki voi siis kertoa
kulutetusta vesimäärästä tai aiheutetusta haitasta.
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Miten elinkaariarviointi auttaa tekemään
ruoantuotannosta kestävää?
Mitä voit mitata, voit myös parantaa. Toimiva mittaristo ja sen
avulla tuotettu tieto antaa elintarvikeketjun yrityksille ja kokonaisille ketjuille mahdollisuuden kehittää toimintaansa olennaisissa kohdin kestävämpään suuntaan tai tukea alihankkijoita näiden kehittämistyössä. Riittävä informaatio tarjoaa pohjaa
sekä kuluttajille että lainsäätäjille tehdä vastuullisia päätöksiä.
Elinkaariarviointia tuotetaan monella tasolla. Yleisen tason tieto auttaa kuluttajia ymmärtämään erilaisten valintojen merkityksiä. Omien ruokavalintojen vaikutuksia voi tarkastella erilaisilla verkossa toimivilla laskureilla (esimerkiksi
http://foodweb.ut.ee/foodplate/). Suoraan tietystä tuotteesta
kertovat puolestaan elintarvikepakkauksissa ja muissa yritysten viestintämateriaaleissa esitetyt ympäristömerkinnät, joista osassa on huomioitu koko tuotannon elinkaari.
Ketjun kehittämisessä ja tuotannon tehostamisessa tarvitaan kuitenkin paljon eksaktimpaa tietoa. Elintarviketuottajat voivat saada kehittämisen tueksi tilakohtaista tietoa oman
tuotannon ympäristövaikutuksista vaihtelevasti. Esimerkiksi
puutarha-alan yrityksille on Greenhouse Carbon -hankkeessa
tuotettu ilmastovaikutuslaskuri, jonka avulla tuottaja näkee
selkeästi oman yrityksen toiminnan vaikutukset ja voi myös
kokeilla, mikä merkitys erilaisilla toimenpiteillä ja parannuksilla on lopputulokseen. Tulevaisuudessa yrityskohtaiset kehittämistyökalut toimivat internet-käyttöliittymillä, pilvessä,
koko ketjun tiedot automaattisesti yhdistäen. Puhutaan ns.
EcoModules –järjestelmästä.
Naudanlihan ja maidon tuotanto edustaa monimutkaisempaa tuotantojärjestelmää, jolle Luonnonvarakeskus on
nyt kehittänyt elinkaariajatteluun perustuvan ilmastovaikutuksen arviointimallin (julkaistaan vuonna 2015). Niin ikään
Luonnonvarakeskus ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto
kehittivät ravinnejalanjäljen, indikaattorin, jolla tarkastellaan
ravinteiden kulkeutumista ja ravinteiden käytön tehokkuutta
elintarvikeketjussa. Laadukkailla ja kattavilla malleilla tuotetaan tietoa kestävyyden parantamiseksi ja niistä on mahdollista jatkojalostaa käytäntöön soveltuvia työkaluja yrityksille.
Vesikysymyksiin liittyen tällaisia työkaluja on Suomessa
toistaiseksi saatavilla erittäin vähän. Kuitenkin elinkaariarvioinnin logiikka ja käytäntö toimivat samoilla periaatteilla
vaikutusluokasta riippumatta, joskin vesikysymyksiin liittyvä erityispiirre on niiden paikallisuus, mikä tulee ottaa huomioon vaikutusarvioinnissa Muiden ympäristövaikutusten
mallinnuksesta elinkaariarvioinnin viitekehyksessä sekä tietoa käytäntöön jalostavista sovelluksista onkin mahdollista
ottaa oppia ja tuoda parhaat käytännöt myös tuotekohtaisten vesiin liittyvien vaikutusten arvioimiseen.
Elinkaariarviointi toimii parhaimmillaan yhdessä muiden
työkalujen kanssa. Kokonaiskuvan saavuttamiseksi tarvitaan
monenlaista tietoa. Elinkaariarviointi tuottaa kvantitatiivisen arvion lähtötilanteesta tuotetasolla, ja sen avulla kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta pystytään myös seuraamaan. Erilaiset vastuullisuus- ja vesivastuullisuusohjelmat
ovat konkreettisia johtamisen välineitä yrityksille niiden kehittäessä ja soveltaessa käytäntöön toimenpiteitä vedenkäytön kestävyyden lisäämiseksi (Sojamo & Nikula 2015).

Lisätietoja
GreenhouseCarbon laskuri: http://www.kauppapuutarhaliitto.fi/tietoakasvihuonealasta/hiilijalanjalki-ja-laskuri
EcoModules-järjestelmä: www.mtt.fi/ecomodules ja Maaseudun Tiede 3/2013
http://issuu.com/mttelo/docs/mtiede3-2013/4
Ravinnejalanjälki: www.nutrient.fi

Suomalaisten elintarvikkeiden vesijalanjälki –
esimerkkinä maito
Luonnonvarakeskus tutki vedenkulutusta suomalaisen maidon tuotannossa. Tavoitteena oli selvittää datan saatavuutta
ja menetelmän soveltuvuutta suomalaiselle elintarvikkeelle.
Tuotantoon kuluneeseen veteen laskettiin mukaan ainoastaan teknisesti käyttöön otettu vesi, ns. sininen vesi. Rehukasvien haihduttama vesi on tuotannon suurin vesierä, mutta
sitä ei laskelmassa huomioitu. Rehukasvien kastelua ei Suomessa tai näiden kasvien tuontialueilla käytännössä ole, ja
tutkimuksen kohteena ollut maidontuotanto perustuikin sadevedenvaraisesti viljeltäviin rehuihin. Tämän haihdutetun
veden osuuden ajateltiin olevan lähinnä maankäyttöön liittyvä kysymys: maahan satanut vesi liikkuu pintavaluntana
ja pellon salaojissa eteenpäin, haihtuu maaperästä ja kasvien
kautta sekä osin päätyy pohjavedeksi. Maankäyttömuodolla on toki vaikutusta veden liikkeisiin. Kuitenkin kun veden
niukkuutta ei pääsääntöisesti ole, oletettiin, että näillä muutoksilla ei ole ekosysteemeihin merkittävää vaikutusta, verrattuna varsinaisesta maankäytöstä johtuvaan luonnon ekosysteemin muutokseen.
Tietolaatikko 2

Elinkaariarviointi tehokas
menetelmä tuotteiden
ympäristövaikutusten arviointiin
Elinkaariarviointi (life cycle assessment, LCA) on standardoitu (ISO14040, ISO14044) ja yleinen elinkaariajattelua soveltava
menetelmä ympäristö- ja enenevästi myös muiden kestävyysvaikutusten arviointiin. Elinkaariarviointi ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren kehdosta hautaan tai pellolta pöytään.
Elinkaariarvioinnissa inventoidaan käytetyt materiaalit ja syntyneet päästöt sekä tuotteet. Päästöjen ja käytettyjen resurssien kestävyysvaikutukset arvioidaan. Elinkaariarvioinnin tuloksia hyödynnetään yritysmaailmassa tuotannon kehittämisessä,
parhaassa tapauksessa koko tuotantoketjun matkalta, sekä yritysten viestinnässä asiakkaille, kuluttajille ja muille sidosryhmille. Yhteiskunnassa elinkaariarviointi voi tarjota myös yleisemmän tason tietoa tuotteiden vaikutuksista lainsäätäjälle ja
kansalaisille.
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Taulukko 1. Yleisimpien elintarvikeraaka-aineiden tuotan-
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vaikutusarviointiin on laaditMaantieteellisellä jäljittämisellä onkin vesijalanjäljen kantu myös Suomen alueelle, mutta ne havaittiin tutkimuksessa osin virheellisiksi (Usva et al 2014). Tarkennusta tarvitaan
ennen menetelmän laajempaa soveltamista.
Vaikka vedenkulutus ei tässä esimerkissä ollut huolestuttava, on suomalainen elintarviketuotanto kuitenkin merkittävä
vesistöjen rehevöittäjä. Ruokajärjestelmä, sisältäen kasvin- ja
eläintuotannon, jalostuksen, jakelun ja ruoanvalmistuksen,
vastaa noin 24 prosenttia Suomen koko kansantalouden rehevöittävistä päästöistä (Seppälä et al 2009). Rehevöitymistä
voidaankin pitää merkittävimpänä veteen liittyvänä ympäristövaikutuksena Suomessa, erityisesti ruoantuotannon osalta.

Suomeen tuotavat elintarvikkeet
Elintarvikkeiden ja elintarvikeraaka-aineiden tuonnin osalta
laajimman yleiseen käyttöön soveltuvan datapohjan tarjoaa
Water Footprint Network, jonka tutkimukset kattavat valtaosan maailman tärkeimmistä elintarvikkeista (www.waterfootprint.org). Verkoston tutkimusten perusteella saa mm.
hyvän yleiskuvan elintarvikeraaka-aineiden tuotannon keskimäärin kuluttamasta vedestä. Kooste elintarvikkeiden vesijalanjäljistä on esitetty taulukossa 1. On huomattava, että
litrat sisältävät tässä ns. sinisen, vihreän ja harmaan veden,
joista elintarvikkeiden tapauksessa vihreä vesi eli kasvien
haihduttama sadevesi muodostaa suurimman osan.
Veteen liittyvät vaikutukset ovat kuitenkin luonteeltaan
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nalta iso merkitys. Toistaiseksi Suomeen tuotavien elintarvikkeiden ja elintarvikeraaka-aineiden tuotannon vaikutus niiden tuotantoalueilla tunnetaan huonosti.

Elinkaariarviointi vesivastuullisuutta palvelemaan
Suomalaiset ruokaketjut ovat osa globaalia ruokajärjestelmää.
Vesikysymykset ovat kriittisiä huolestuttavan monilla alueilla. Wada ym. (2011) arvioi vesistressialueilla asuvan väestön lisääntyneen dramaattisesti 27 prosentista 43 prosenttiin
vuodesta 1960 vuoteen 2000 tultaessa. Tämän lisäksi makean
veden laadun heikkeneminen pahentaa tilannetta.
Suomessa tapahtuvan ruoantuotannon osalta meidän tulisi huolehtia ennen kaikkea ravinteiden käytön tehokkuudesta rehevöitymiskehityksen hillitsemiseksi. Vesiresurssin kulumisen suhteen ei Suomessa yleensä tarvitse olla huolissaan.
Tuontiraaka-aineiden ja –panosten suhteen tilanne on vaikeampi. Suomessa myytävillä elintarvikkeilla voi olla pitkät
juuret globaalilla tasolla. On selvää, että osa maailman elintarviketuotannosta sijaitsee ongelmallisilla alueilla, joilla yksi
vedenkäyttäjä saattaa heikentää muiden toimintaedellytyksiä.
Tietoa on toistaiseksi saatavilla lähinnä yleisellä tasolla (Nikula 2012). Elinkaariajattelun filosofian mukaisesti veteen
liittyvät kestävyysvaikutukset tulee pyrkiä selvittämään tuotekohtaisesti, yritysrajat ylittäen. Ongelmien ratkaisemiseen
tarvitaan hyvää yhteistyötä paitsi tuotantoketjussa myös ve-
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sivarojen käyttäjien kesken.
Water Footprint Network:n kehittämä yhteistoiminnallinen malli (response formulation) on yksi esimerkki tällaisesta. Paikalliset ratkaisut ja hyvä paikallinen vesivarojen hallinta
korostuvat vesikysymyksissä. Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät, esim. AWS-logo (Alliance for Water Stewardship)
kertovat kuluttajalle yrityksen vesivastuullisuudesta.
On myös esitetty, että Suomi voisi ottaa osaa globaaleihin vesitalkoisiin keskittämällä erityisen vesi-intensiivistä
tuotantoa Suomeen, jossa vesivarat ovat pinta-alaan ja asukaslukuun nähden runsaat (Suomen Maabrändivaltuuskunta
2010). Suomen elintarvikevienti, esimerkiksi maitotuotteet
ja alkoholijuomat, on tässä tapauksessa virtuaaliveden siirtoa alueiden välillä. Tuotannossa on kuitenkin aina otettava
laajasti huomioon myös muut ympäristö- ja kestävyysvaikutukset, eikä yhden kestävyyden osa-alueen parantaminen saa
lyödä muita korville.
Vesien pilaantumisen ehkäisemisen tärkeys on Suomessa
tiedostettu hyvin. Esimerkiksi maatalouden ravinnetaseiden
menneiden vuosikymmenten suuria ylijäämiä on saatu pudotettua reippaasti alaspäin. Silti ongelma on vaikea edelleen.
Todelliset tulokset näkyvät vasta hyvin pitkän ajan kuluessa.
Vesiresurssin kulumiseen kohdentuvan paineen osalta tutkimus kasvaa maailmalla, ja tietoaukot täyttyvät pikkuhiljaa.
Jo nyt pystytään yritys- ja kansallisellakin tasolla haarukoimaan karkealla tasolla tuontituotteiden vesijalanjälkiä. Jotta tuote- ja brändikohtaisiin arviointeihin päästäisiin, tarvitaan vaikutusarvioinnin menetelmäkehitystä sekä Suomessa
että globaalisti. Vesiystävällisen tuotteen tuottajalla on täysi
oikeus hyödyntää hyviä tuloksiaan brändissään ja onnitella
itseään vastuullisesta toiminnasta.
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Elintarvikehuoltosektorin
huoltovarmuus Suomessa
Ruokahuoltoketjun kuvataan usein kulkevan pellolta pöytään. Suomessa ruoka ei useinkaan päädy lautaselle ilman moninaisia vaiheita. Suurin
osa kuluttamistamme elintarvikkeista on saatu jalostuksen avulla paremmin säilyväksi ja jakelukeskusten kautta oikea-aikaisesti lähellä olevaan
kauppaan.
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E-mail: aili.kahkonen@etl.fi

A

lkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta ja jakelujärjestelmästä
koostuvan elintarvikehuoltoketjun
turvaaminen myös kriisiaikana on välttämätöntä. Toisaalta elintarvikealan toimijat säästyvät tappioilta, kun ne panostavat
jo arkiseen jatkuvuudenhallintaan. Ennalta suunniteltu ja jopa harjoiteltu toiminta
nopeuttaa ongelmatilanteista palautumista sekä lisää erilaisten toimitusketjujen lujuutta ja luotettavuutta.
Huoltovarmuusorganisaatio tukee yrityksiä varautumisessa fasilitoimalla mahdollisuuksia eri toimijoiden keskusteluun,
kohtaamiseen ja yhteistyön käynnistymiseen. Toimintaan kuuluu esimerkiksi yhteystietojen ylläpitoa, harjoituksia, seminaareja, yritysvierailuja ja elinkeinoelämän
edustajien saattamista yhteen viranomaisten kanssa. Suomen huoltovarmuuden turvaaminen on lähtenyt liikkeelle elintarvikkeiden saatavuuden varmistamisesta, ja on
laajentunut siitä muille toimialoille.

Osana globaalia kokonaisuutta
Suomalainen elintarvikehuoltoketju on
osa maailmanlaajuista kokonaisuutta, jossa markkinat määrittelevät tuotteiden hintoja, vaikuttavat investointeihin ja luovat jatkuvasti uudenlaisia vaatimuksia.
Globaali elintarviketalous varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta myös laadun
näkökulmasta. Saatavuuteen liittyvät turvallisuusseikat Itämeren liikennöintiin
pohjautuvassa maassamme ovat myös huomion arvoisia.
Taloudellisin volyymein laskettuna
omavaraisuutemme on ruoan osalta 75
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prosenttia (Knuuttila ym. 2012). Ilman
ulkomailta tuotua energiaa emme kuitenkaan pystyisi toimimaan. Monet ruokatuotannon vaiheet jo pellolla edellyttävät
tuonnin piiriin kuuluvia tuotantopanoksia. Jalostuksessa esimerkiksi pakkausmateriaalien ainesosat ja automaatiojärjestelmien varaosat voivat olla tuontiriippuvaisia.
Jakelu pitkien välimatkojen maassamme
hoidetaan polttoaineilla, joita ei ainakaan
vielä tuoteta laajassa mittakaavassa kotimaassa.
Viljan, kananmunien, maidon ja sianlihan osalta omavaraisuutemme on hyvä
(Tietohaarukka 2015). Ilman ulkomailta
tuotua rehuvalkuaista, sokeria ja kasviöljyä meillä olisi tarvetta sopeuttaa ruokavaliotamme. Näitä raaka-aineita käytetään
elintarviketuotannossa monin tavoin. Leivässä voi olla kotimaista jauhoa, mutta ulkomailta tulleen sokerin avulla tuotettua
hiivaa. Broileri voi olla kotimaista, mutta
kasvatettu brasilialaisella soijalla.
Elintarvikkeiden tuottamisessa tarvittava vesi jakautuu karkeasti ajatellen tuotteissa edelleen olevaan veteen ja sellaiseen
veteen, jota on käytetty kasvatuksessa, linjastojen pesemisessä ja muuten osana prosessia. Suomen vesivarat ovat runsaat ja
vesihuoltolaitokset ainakin verrattain luotettavia toimittajia. Ilman sujuvaa vuorovaikutusta, valvontaa ja tarkkailua elintarviketuotteessa voisi olla vesiperäinen
mikrobiologinen haitta, joka pahimmassa
tapauksessa etenisi sekä Suomen laajuiseen
jakeluketjuun että vietävien tuotteiden
mukana ulkomaille. Erilaisten toimitusketjujen toimijoiden rehtiys on voimavara, joka parantaa jo ikään kuin sivutuot-
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teena huoltovarmuuttamme. Sen lisäksi tarvitaan vielä laajaa
näkemystä siitä, kuinka merkittävä oma toiminto on muiden
näkökulmasta.

Miten kriisi vaikuttaisi ravinnon saantiin?
Kriisit tai häiriöt muualla maailmassa heijastuvat ruokamme
saatavuuteen ja hintaan. Jo tällä hetkellä havaitsemme Ukrainan kriisin vaikutukset maitotiloilla ja meijerialalla. Jonkin
yksittäisen komponentin tai kuljetusväylän puute saattaisi aiheuttaa maailmanlaajuista hamstrausta. Tuolloin pitkän kuljetusmatkan päässä oleva ja verrattain pienin ostoerin toimiva
toimiala voisi jäädä hankintaprosessin ulkopuolelle. Asia on
havaittavissa puhuttaessa yksittäisestä kasvilajikkeesta, varaosasta tai muusta konkreettisesta esimerkistä. Sama ilmiö on
kuitenkin huomattavasti laajemmassa, herkemmässä ja kriittisemmässä elintarviketalouden osassa: vedessä.
Suomalainen ruokahuolto on hyvin tuontiriippuvainen ja
haavoittuva. Olemme kuitenkin vesivaroiltamme hyvin rikas
maa. Emme juuri joudu hyödyntämään kasteluvesiä. Tällä
hetkellä elintarvikehuoltoketjumme on hyvin pitkälle viritetty ja valikoimaltaan häkellyttävän laaja. Kriisitilanteessa jakelun harventaminen ja valikoiman supistaminen takaisi jokaiselle riittävän kalorimäärän. Meillä on nyt mahdollisuus
valita pöytään päätyvät kalalajit ja syödä lihafileitä joka aterialla, mutta tarvittaessa voimme myös ottaa käyttöömme
sellaisia ruokavaroja, jotka eivät ole nyt aktiivisessa käytössä.
Tilanteemme on siis muihin maihin verrattuna erittäin
hyvä. Olemme tottuneet korkeaan tasoon. Siitä, kuinka selviäisimme totutusta tasosta romahtamisesta, ei ole kuitenkaan laajamittaisesti kokemuksia. Vaikka omalla kohdallaan
vakuuttaisi selviävänsä vaikkapa mökillä, on huomioitava,
että kriisinkin aikana olisi tarpeen käydä töissä, pitää koulut avoimena, jatkaa potilaiden hoitoa, huolehtia sosiaalitoimen asiakkaista ja niin edelleen. Huoltovarmuusorganisaatio tarkasteleekin kokonaisuutta mittakaavassa, jossa otetaan
huomioon jokaisen Suomessa oleskelevan energian saannin
takaaminen sadan keskivertotuotteen avulla, oli hän mökillä, töissä tai armeijan palveluksessa. Lista pohjautuu pitkälti
viljapohjaiseen ravintoon, kuten pizzaan, jota voidaan tehdä kotimaisesta viljasta, vähästä lihasta ja juustosta. Listalla on meijerituotteita, pullotettuja juomia, kestomakkaraa
ja niin edelleen.
Keskivertotuotteiden saatavuutta pyritään takaamaan alkutuotannon edellytyksiä parantavan työn ja elintarviketeollisuuspoolin yritysten valikoinnin avulla. Volyymejä voidaan
arvioida siten, että häiriöistä huolimatta tuotannon oletetaan
pysyvän samalla tasolla kun valikoimaa supistetaan. Monille
toimijoille jopa volyymin lisääminen olisi mahdollista keskittymällä vain muutamaan tuotteeseen. Myös jakelua voitaisiin tehostaa valikoimaa supistamalla sekä kuljetustiheyttä vähentämällä.
Sopeuttamistoimiin siirtyminen on äärimmäisen ongelmatilanteen ratkaisumalli, joka toimii kuin tulppana, jotta kaikki siihen asti tehty varautumistyö ei valuisi hukkaan.
Käytännössä jatkuvuudenhallinta on kuitenkin paljon arkisempaa toimintaa. Jokainen häiriön ratkaiseminen tukee sitä, että toimintaa voitaisiin jatkaa myös suuremman haitan

aikana. Tehokas häiriötilanteenhallinta ja nopea palautuminen vähentävät tappioita. Osittain päivittäisten pienten häiriöiden selvittäminen vie niin paljon resursseja, ettei arjessa
tulla huomioineeksi kriisin tai katastrofin uhkaa.

Huoltovarmuusorganisaatio
Huoltovarmuusorganisaatioon (Kuva 1) on koottu 1500 yritystä, jotka haluavat olla muistutettavien listalla. Näille toimitetaan turvallisen ja tämän joukon sisäiseen käyttöön tarkoitetun Huovi-portaalin välityksellä varautumiseen liittyvää
materiaalia, kerrotaan koulutusmahdollisuuksista sekä järjestetään seminaareja, työpajoja ja selvityksiä. Toiminta on
elinkeinoelämälähtöistä ja palautteen avulla kehitetään jatkuvasti yhä paremmin yrityksen jatkuvuudenhallintaa tukevaa toimintaa.
Elintarvikehuoltosektorin kolme poolia, alkutuotanto-,
elintarviketeollisuus- ja kauppa- ja jakelupooli, muodostavat noin sadan eri organisaation joukon. Maatilojen (noin
50 000 kpl) osalta poikkeustilanteessa tuotannossa jatkavien yritysten valikointi ei ole alkutuotantopoolin tehtävä,
vaan asiaa tarkastellaan paikallisesti viranomaisten toimesta.
Alkutuotantopooli toimii kuitenkin osana verkostoa, jonka
avulla jaetaan tietoa ja arvioidaan huoltovarmuuden tilaa.
Elintarviketeollisuuspoolissa on kattavasti toimipaikkoja eri
tuotantosuunnista eri puolella Suomea. Kauppa- ja jakelupooliin kuuluvat suurimmat jakeluyritykset ja lisäksi joitakin
yksittäisiä catering-alan yrityksiä. Poolien toimintaa linjaavissa toimikunnissa on yritysedustajien lisäksi myös viranomaisia ja järjestöjä. Yhdessä nämä kolme poolia ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta muodostavat
huoltovarmuusorganisaation elintarvikehuoltosektorin. Koko sektorin asioista linjataan kahdesti vuodessa pidettävissä
kokouksissa.

Miten Suomessa varaudutaan kriisiin?
Suomen varautumistapa, on kansainvälisesti katsottuna harvinainen. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (Valtioneuvosto 2010) yhteensovittamiseen perustuvasta mallista ollaan
kiinnostuneita monissa muissa maissa. Huoltovarmuusjärjestelyt hoidetaan samalla elinkeinoelämän mukaan ottavalla
periaatteella vain Sveitsissä (Aukia 2015). Ruoan osalta myös
Sveitsissä toteutetaan tapaa, joka toistuu muissakin maissa:
varastoidaan valmiita elintarvikkeita. Suomessa toiminta perustuu toimintaedellytysten turvaamiseen ja vain osiltaan varastointiin. Ihmisravinnoksi kelpaavan viljan varmuusvarastointia ollaan vähentämässä vuoteen 2016 mennessä siten,
että määrät laskevat vuoden varastoinnista puolen vuoden
kulutusta vastaavaksi määräksi (Valtioneuvosto 2013).
Poolitoimintaan osallistuminen ei itsessään takaa yrityksen parempaa varautumista tai poista kenenkään velvollisuuksia. Harjoitustoiminnalla ja keskustelulla saadaan
useimmiten esiin asioita, joiden eteen joudutaan tekemään
enemmän suunnittelua, täsmällisempiä sopimuksia ja linjaavia päätöksiä. Viranomaiset vastaavat pitkälle monenlaisista
turvallisuusnäkökulmista. Lainsäädännön, tukiehtojen ja erilaisten velvoitteiden avulla parannetaan turvallisuutta. Maa-
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Kuva 1. Huoltovarmuusorganisaatiossa on seitsemän sektoria, joista yhden muodostaa kolme elintarvikealan poolia ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (KOVA).

ja metsätalousministeriön hallinnonalalla on paljon toimijoita, jotka parantavat alkutuotannon toimintaedellytyksiä ja
lisäksi valvovat ruoan laadullista turvallisuutta koko ruokahuoltoketjussa (Evira). Tullilaboratoriossa evätään päivittäin
joidenkin tuotteiden pääsy Suomen markkinoille.

Lopuksi
Turvallisuus onkin monen tekijän ja toimijan summa. Kaikkein keskeisintä kriisinsietokyvyn kannalta on lähtötilanne,
johon haitat iskevät. Suomessa toimitaan pienissä ja luotettavissa verkostoissa, joissa tunnetaan toiset toimijat. Meidän
on helppo sopeuttaa toimintaamme koska meillä on jo ollut
mahdollisuus investoida huomattavasti pidemmälle meneviin ratkaisuihin kuin suurimmalla osalla maapallon väestöstä. Kieltämättä voidaan ajatella, että tekniset järjestelmät ovat
herkkiä ja haavoittuvaisia. Meillä on kuitenkin käytössämme
tiestö, kuljetuskapasiteettia, osaavaa henkilöstöä, päätöksentekokykyä ja kansainvälinen asema, jotka ovat huomattavasti
paremmat kuin useimmilla. Pula turvallisesta ruoasta ja juomavedestä on muualla maailmassa niin ajankohtainen, että
meillä olisi varaa osallistua muidenkin maiden tukemiseen
jakamalla hyviä käytänteitä ja osaamistamme.
Olemme hyvin polarisoituneita sen suhteen, ketkä asiantuntijat toimivat kansainvälisissä konteksteissa ja ketkä kansallisissa yhteyksissä. Samoin turvallisuusasioihin keskitty-
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vällä ja päivittäistä tuotannollista työtä tekevillä tahoilla on
taipumusta erottua toisistaan. Kummankin erottelua olisi
hyödyllistä purkaa. Osaamisen jakautuminen ja kokemuksen kartuttaminen on edullista kaikille osapuolille.
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Nälän karkottamisen aakkoset

TEEMU KESKISARJA
dosentti, Helsingin yliopisto
E-mail: teemu.keskisarja@helsinki.fi
Kuva: Hanna Weselius

Suomi kitui 150 vuotta sitten rutiköyhänä takapajulana ja ”Euroopan kerjäläisenä”, joka tarvitsi siemenviljaansa maailmanpankkiiri Rothschildin
almua. Pari seuraavaa sukupolvea loikkasivat yllättävään menestystarinaan. Luonnonvarojen puutteesta huolimatta suomalaiset kuroivat kiinni
onnekkaampien kansojen etumatkan sekä maanviljelyssä että teollisuudessa. Voitetut vastukset olivat paljolti ajattomia ja maantieteestä riippumattomia. Kannattaisiko nykypäivän Afrikan ottaa oppia meidän taistelustamme nälkää vastaan? Historioitsija Teemu Keskisarja kärjistää opetuksia
neljään kohtaan.

1) Seiso omalla pohjallasi äläkä luota
vieraaseen apuun
Suomenlinnan rakentaja Augustin Ehrensvärd kirjoitti 1700-luvun lopulla: ”Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä
luota vieraaseen apuun.” Linnoitusupseeri
ennusteli pieleen sotia, joihin Suomi ei kulkeutunut ypöyksin 1918 eikä 1939–1945.
Omaehtoisuus päti paremmin talouden tulevaisuuteen. Suomen vaurastuminen ei koskaan kiinnostanut ketään muita kuin suomalaisia, eikä kukaan auttanut meitä edes
auttamaan itse itseämme. Luojan kiitos.
Mitähän esiteollisesta Suomesta olisi sukeutunut Keski-Euroopan ja Amerikan laupiaiden kaivonporaajien sekä riikinruotsalaisten vessanrakentelijoiden avustuksella?
Viheliäinen ajatus!
Edellissyksyn halloista johtunut, ennätyksellinen kuolonkevät 1868 taittui kesäksi luotolla, jonka Frankfurtissa myönsi juutalainen ”maailmanpankkiiri” Rothschild
jossain määrin hyvän hyvyyttään. Suomi
selviytyi takaisinmaksusta vastoin markkinoiden odotuksia. Sittemmin suomalaiset
karkottivat nälkänsä ominpäin ja sillä hyvä. Maataloutemme edistyi pakkoraossa ja
armottomassa aikataulussa. Sitä ei hoputtanut ylikansallinen holhous vaan valistuneimman kansankerroksen esimerkki ja luonnon
havainto-opetus. Talonpojat tajusivat perunan, kylvöheinän, karjatalouden ja meijereiden edut tai itkivät ja tajusivat. Se oli ainoa
tie elinvoimaan, kestävään kehitykseen, itsetuntoon sekä älyn ja uutteruuden omavarai-

suuteen.
Suomen talous oli 1800-luvun lopulla valikoivasti avoin ja kansainvälinen. Toisin kuin 2010-luvun monikulttuurissa, kerjäläisille koitui vaikeuksia jopa kotipitäjän
vaihtamisesta, samoin halpatyövoimalle, jota riitti omasta takaa. Mutta pääomaa ja osaamisensa todistaneita tulokkaita eivät rajat pidätelleet. Molempia etsiytyikin ulkomailta.
Rautateiden ja kanavien vaatimat jymyinvestoinnit hoituivat Euroopan finanssikeskuksissa markkinaehtoisesti. Suuriruhtinaskunta
maksoi säntillisesti velkansa ja korottui luottokelpoisuudessa korkeampaan kategoriaan
kuin Venäjän keisarikunta. James Finlaysonin, G. F. Stockmannin, Hans Gutzeitin ja
Gustaf Pauligin kaltaisia tienraivaajia ei tietenkään liikuttanut Suomen tilattoman liikaväestön nälkä muuten kuin palkkatason
alentajana. He tarttuivat rahan ansaitsemisen tilaisuuteen siellä, missä sen äkkäsivät –
itsensä ja uuden kotimaansa onneksi.
Maahantuotu tai omia aikojaan maahan
tullut osaaminen avitti liike-elämää, selvä
se, mutta Suomi tarvitsi ehdottomasti myös
kotoperäisen kärkijoukkonsa. Ilman sitä ei
sääty-yhteiskunta voinut murtua modernisaation alta. Esimerkiksi suursahurit J. H.
Längman ja Antti Ahlström, paperitehtailijat G. A. Serlachius, Fredrik Idestam ja Paloheimon monipuuhaiset yrittäjäveljekset olivat korvaamattomia muutoksen moottoreina
ja esikuvina. Self made man eli oman onnensa seppä on hedelmöittävä legenda ja tosikin.
Kansallisuusaatetta ja ansaintalogiikkaa
yhdistelleet ”afäärifennomaanit” puhuivat
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Hallitsemme
vesihuollon
koko elinkaaren.

FCGsmart

1900-luvun taitteessa ”Suomen taloudellisesta itsenäisyysjulistuksesta.” Sitä toteuttivat
myös ruotsinkieliset ja aatteettomat liikemiehet. Käytännön syistä he sitoutuivat asuinpaikkaansa ja toimintaympäristöönsä. Tehtaita, laivoja, metsiä tai vesivoimaloita ei käynyt siirtäminen ulkomaille esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan ja itsenäistymisen
tyrskyissä. Patruunat piittasivat oman tehtaanpiipputaajamansa ja Suomen kohtaloista
eri tavalla kuin globaalit jättiläiset Afrikan ja Väli-Amerikan plantaasitalouksissa.
Yrittäjät olivat Suomelle korvaamattomampia kuin kenraalit ja valtiomiehet. Taloudellinen itsenäisyys on kaiken A ja O. Aivan toinen maailmanhistoriallinen kohtalo oli
säädetty niille siirtomaille, jotka 1950- ja 1960-luvulla ”itsenäistyivät” ilman kansallista
liikemieseliittiä. Ne pysyivät iäti markkinavoimien avuttomina objekteina.

2) Luo rehti hallinto ennen kuin
suurisuuntaisia afäärejä yritteletkään
Suomen ainoassa yliopistossa laadittiin 1600–1700-luvuilla latinaksi tutkielmia esimerkiksi norsujen sotakäytöstä, harvemmin vuoroviljelystä, ojituksesta, ruokasienistä tai potaskasta. Kansainvälisyys oli päivän sana silloinkin, mutta kovimmaksi meriitiksi pakkasivat jäämään Gezelius-piispojen jo julkistettaessa ummehtuneet raamatunselitykset.
Muutama eturivin tiedemies Turussa vaikutti, mutta akateemisten virtausten arvo piili
sittenkin toisaalla. Yliopistosta valmistui järkeviä, rehellisiä virkamiehiä sen verran kuin
pieneen maahan kaivattiin. Myös talonpoikaisten nimismiesten keskitaso oli kiitettävä.
Ilman tätä pohjaa ei ruis olisi koskaan heilimöinyt eivätkä höyrykoneet jyskyttäneet.
Saattoi joku olla tyhmä ja epärehellinenkin, mutta järjestelmä paikkasi yksilöiden
puutteet. Laki oli Suomessa laki. Ylhäisinkään ei puikkinut sen kirjainten lomasta omia
oikopolkujaan, eikä alhaisinkaan ollut täysin osaton. Köyhä suuriruhtinaskunta kustansi 1800-luvulla luotsien ja verovoutien kaltaiset välttämättömyydet, mutta haitallisia byrokraatteja ei virastoissa saapastellut. Virkakoneisto kohteli niin talonpoikia kuin kauppiaita ja tehtailijoita ennustettavasti. Lahjonta ei institutionalisoitunut Venäjän tyyliin
– siinä jos missä kulki lännen ja idän raja.
”On maamme köyhä, siksi jää” -säe jätti tämän vaurastumisvaltin huomiotta. Rehdin ja keveänpuoleisen hallinnon merkitystä ei voi ylikorostaa. Nälän karkottajana se
päihittää yliarvostetun demokratian. Äänioikeus ei tuo sorretuille leipää eikä muutakaan autuutta. Ensiarvoisempaa on, että arkea vakauttavat kunnon virkamiehet hengen ja omaisuuden suojana.

3) Tiedosta luontaiset valttisi, pahaisetkin
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Suomalaisten alituisena kateudenaiheena karvastelivat 1800-luvulla entisen emämaan
hopea-, kupari- ja rautakaivokset, joista oli taottu valtiontalouden selkäranka. Ruotsiin
ja varsinkin Venäjään verrattuna Suomen luonnonvarat olivat säälittävän niukat ja yksipuoliset. Mutta ei muutaman miljoonan asukkaan elatukseen ihmeitä tarvitakaan. Suomella oli väkilukuun suhteutettuna Euroopan muhkeimmat metsät. Vihreästä kullasta
juontui se polku, jonka päässä siinsi nykyinen hyvinvointimme.
Lankuista, laudoista sekä pidemmälle jalostetuista sellusta ja paperista jäi Suomeen
ratkaisevasti enemmän vaurautta kuin Ruotsin ajan bulkkituotteesta, tervasta. Vientituloilla rakentui 1800-luvulta lähtien pysyvä infrastruktuuri. Kanava- ja rautatieverkko,
koneet, tehdaskiinteistöt, maantiet, satamat ja jäänmurtajat eivät murentuneet silloinkaan kun metsätuotteiden maailmanmarkkinahinnat romahtivat.
Suomi oli itsenäisyytensä ensimmäisen vuosikymmenen päättyessä maailman suurin
sahatavaranviejä. Saavutus unohtuu liian usein Paavo Nurmen ja Jean Sibeliuksen taakse. Suomen etevin taloushistorioitsija Markku Kuisma on kutsunut Impivaaraa ”älykkääksi perässäkulkijaksi”. Kaikkea ei tarvitse innovoida itse ensimmäisenä. Havumetsien
maa kopioi edistyneempiä, tiedosti omat luontaiset valttinsa ja pelasi korttinsa oikein.

4) Ponnista luonnontieteellisen
maailmankuvan pohjalta
Taloushistoriaa leimaa materian korostaminen ja hengen vähättely, mutta rahantekijät-
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kin olivat lihaa ja verta kaikenmoisine aatoksineen. Kylläisyyden kaavoista on vaikea sulkea pois uskontoa.
Maltillisia luterilaisia sielunpaimeniamme on meidän kiittäminen enemmästä kuin internet-rienaajat käsittävät. Pappi oli
1800-luvun suomalaiskylässä ani harvoin kehitystä vastustava
jäärä. Yleisemmin hän oli Suomettaren kirjeenvaihtaja, uuden
viljelysmenetelmän esittelijä, raittiusseuran perustaja, kansakoulun johtokunnan jäsen, Kansallispankin asiamies, panimon osakas, osuuskunnan käynnistelijä ja ties mitä.
Mikäli papisto vannottaa tuhatvuotisia tyhmyyksiä, on kaikki järkiperäinen elämänkohentaminen turhaa. Uskonto luokoon yksilöille ja yhteisölle lohtua, iloa ja rauhaa, mutta se ei saa
sanella lainsäädäntöä, sosiaalipolitiikkaa, tiedettä ja kulttuuria.
Protestanttisen etiikan kiistanalaiseen käsitteeseen ei kannata
uppoutua tässä artikkelissa. Kouriintuntuvammin uskonto vaikutti Suomen talouteen väestöhistorian kautta.
Väestötieteen uranuurtaja Thomas Malthusin mukaan populaatiot pyrkivät aina lisääntymään väkevämmin kuin niiden
käytettävissä oleva ravinto. Synkän luonnonlain voi kuitenkin
katkaista alkupäästä. Totta kai Suomen kylläisyyteen vaikutti
ruokittavien suiden määrä.
Monissa kehitysmaissa jälkikasvua hankitaan vanhuuden
turvaksi. Suomalaisten enemmistö katsoi sikiämistä toiselta kannalta viimeistään itsenäisyyden ajan alussa. Vanhemmat eivät
enää tahtoneet nälkäisiä lapsia eli isompaa perhettä kuin kykenivät kunnolla elättämään. He saivat varmuusesineitä apteekista ja aikanaan lähikaupasta. Valtionkirkko paheksui tai vaikeni,

muttei käytännössä kahlinnut perhesuunnittelua eikä ylipäätään
sukupuolielämän kumouksia. Lahkojen valinnat eivät sanottavasti vaikuttaneet väestökehityksen päälinjoihin.
Väestöräjähdyksestä väitetään 2010-luvulla usein, että sen
torppaa tyttöjen kouluttaminen. Se ei pidä paikkansa aukottomasti. Kansakoulujen leviäminen Suomeen 1860-luvulta lähtien ei suinkaan pienentänyt perheitä. Siihenastiset ennätysikäluokat syntyivät 1910-luvulla, jolloin sekä miesten että naisten
lukutaito lähenteli sataa prosenttia. Tiedot ja tutkinnot ovat tehottomia ehkäisymenetelmiä. Tohtorisnainen tulee yhdynnästä
raskaaksi siinä missä lukutaidoton kerjäläinen. Koulutuksella ja
hedelmällisyydellä on tietysti syy-yhteys, mutta toisensuuntainen. Naiset pääsevät pitkälle opiskelemaan vain jolleivät synnytä heti sukukypsinä. Suomessa valkolakkeja alkoi näkyä tytöillä
1930-luvulla ja laajemmin 1960-luvulla. Suomalaisnaisilla muna oli ennen kanaa. Syntyvyys laski ensin ja sivistyksen tasa-arvoistuminen seurasi vasta jälkeenpäin.
Nälän karkottaminen Suomesta oli 150 vuoden monimutkainen suoritus ja ulottui kaikille elämänaloille. Sitä on kuvattu
taatusti tuhannessa teoksessa, mutta lieneekö mitään käännetty ja siteerattu kansainväliseen, ajankohtaiseen hyötykäyttöön?
Syytä olisi. Ylpeys oman isänmaan historiallisesta talousihmeestä ei tarkoita ylenkatsetta saati rasismia. ”Herra antoi, Herra otti,
tyydy siihen hottentotti…” Suomen menneisyydestä kumpuilee
nykyisille nälkämaille täsmälleen päinvastainen viesti. Nälkään
ei ole pakko tyytyä, koska kylläisyys on kansakunnasta itsestään
kiinni ja periaatteessa kaikkien ulottuvilla.

Sulzer – vesihuollon huippuosaamista
kautta maailman

Sulzer on maailman johtava vedensiirto- ja paineenkorotuspumppujen, sekä sekoittimien ja
kompressorien valmistaja. Laitteemme on suunniteltu toimimaan tehokkaasti ja kestämään
käytössä pitkään. Innovatiiviset ja luotettavat ratkaisut tuovat asiakkaillemme kilpailuetua
vaativissakin sovelluksissa.

Sulzer Pumps Finland Oy
PL 66, 48601 Kotka
Puh. 010 234 3333
www.sulzer.com/Sulzer-Pumps-Finland
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Kuva 1. Tyypillinen pientila Kenian ylänköalueella

Tutkimus vahvistaa
Afrikan ruokaturvaa
Ruokaturva on viime aikoina ollut usein otsikoissa Afrikkaa koskevissa uutisissa. Köyhyyden ja aliravitsemuksen puolittaminen vuoteen 2015 mennessä olivat tärkeimmät tavoitteet YK:n Millennium-julistuksessa. Ensimmäinen tavoite on tilastojen mukaan saavutettu ja myös jälkimmäisen
osalta edistystä on tapahtunut muissa maanosissa paitsi Afrikassa.

HANNU J. KORHONEN
professori
FoodAfrica-ohjelman johtaja,
Luonnonvarakeskus Luke
E-mail: hannu.j.korhonen@luke.fi
Kuvat: Hannu J. Korhonen
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liravitsemuksesta kärsivien määrä
on globaalitasolla laskenut alle 800
miljoonaan, mutta Saharan eteläisenpuolen maissa se on kasvanut ja on nyt
lähes 250 miljoonaa. Väestön määrän kasvu on suurinta Afrikan mantereella, jossa
väestömäärä nousee lähes kolminkertaiseksi, noin 3,5 miljardiin ihmiseen vuosisadan

puoliväliin mennessä. FAO:n arvion mukaan maataloustuotantoa tulee lisätä vuoteen 2050 mennessä globaalitasolla 70 prosenttia kasvavan väestön ruokkimiseksi.
Nopean väestönkasvun ja muiden syiden vuoksi pitää maatalouden tuottavuuden kuitenkin olla Afrikassa paljon suurempi. Koska uutta maatalousmaata on
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niukasti ruoantuotannon lisäämiseen, tulee kasvun perustua
tuotannon kestävään tehostamiseen hyödyntämällä tehokkaammin tuotantopanoksia ja muita resursseja. Tässä artikkelissa keskitytään erityisesti Afrikan ruokaturvaan ja siihen
liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Maatalous ruokaturvan keskiössä
Ruoantuotannon lisäksi maataloudella on merkittävä rooli
työllistäjänä kehitysmaissa. Maatalouteen pohjautuvissa kehitysmaissa maatalouden osuus bruttokansantuotteesta on
keskimäärin 29 prosenttia, ja maatalous työllistää 65 prosenttia työkykyisestä väestöstä. Maatalous on pääelinkeino
useimmissa Saharan etelänpuoleisen Afrikan maissa ja 7080 prosenttia ruoasta tuotetaan pientiloilla, joiden koko on
alle kaksi hehtaaria. Kestävän ruokaturvan saavuttamiseksi
on Afrikan unioni asettanut tavoitteeksi, että maatalouden
tuottavuuden pitää kasvaa vuosittain vähintään 6 prosenttia
ja valtioiden pitää panostaa maatalouteen vähintään 10 prosenttia vuosibudjetista. Vain muutama Afrikan valtio on toistaiseksi päässyt näihin tavoitteisiin.
Maatalous voi toimia myös merkittävänä talouskasvun
veturina. Tutkimusten mukaan köyhyyden ja aliravitsemuksen välillä on selvä yhteys ja bruttokansantuotteen perusteella maatalouden kasvu on ainakin kaksi kertaa tehokkaampi keino vähentää köyhyyttä kuin muut elinkeinot. Maa- ja
karjatalouden tukeminen onkin viime vuosina noussut uudestaan erityisesti Afrikkaan kohdistuvien kehitysohjelmien
kärkeen. Elintason noustessa ravintoenergian kulutus kasvaa ja kasvua tapahtuu varsinkin eläinkunnan tuotteissa (ensisijaisesti maito ja liha). FAO:n arvioiden mukaan rehuntuotannon pitäisi nousta noin 60 prosenttia vuoteen 2050
mennessä, jotta eläinperäisestä ravinnosta saatavan energian
tarve voitaisiin tyydyttää. Eläinkunnan tuotteilla vähennetään parhaiten valkuaisvajetta, mikä on aliravitsemuksen pahin syy. Karjatalouden merkitys ruoantuotannossa vaihtelee
kuitenkin huomattavasti Afrikan maissa ja kehittäminen vaatii pitkäaikaista työtä ja panostusta. Kasviperäisen ravinnon
lisääminen on nopeampi ratkaisu, joskin siihen liittyy myös
rajoitteita kestävän maatalouden ja ravintoarvon kannalta.

Ruokaturvaan liittyy monia haasteita
Globaalin ruokaturvan tulevaisuus riippuu paljolti viljelykelpoisen maan, energian ja veden saatavuudesta. Maatalous
käyttää viljelyyn ja laiduntamiseen noin 38 prosenttia maapallon maapinta-alasta ja 70 prosenttia kulutetusta makean
veden määrästä. Kasteluveden saanti on jo nyt niukkuustekijä useimmissa kehitysmaissa ja ilmaston muutos tulee ennusteiden mukaan vaikeuttamaan tilannetta. Maapallon peltoalasta vajaa neljäsosa (Afrikassa vain 4 %) on keinokasteltua
ja yli 75 prosenttia viljellään luonnonsateiden varassa. Pohjaveden varannot hupenevat globaalisti ja vaikka keinokastelumenetelmät kehittyvät, on ilmeistä, että makean veden
saanti nousee lähivuosina tärkeäksi ruokaturvan osatekijäksi.
Vedestä on pulaa jo nyt Afrikan maissa, joissa aliravitsemus
on yleistä ja tilanteen ennakoidaan pahenevan tulevaisuudessa ilmaston muutoksen seurauksena.

Kuva 2. Paikallista karjaa kaivolla Senegalissa

Ilmastonmuutos vaikuttaa eniten Afrikkaan, koska sillä
on rajoitettu kyky sopeutua muutokseen johtuen mm. maaseudun ja maatalouden kehitystilasta, heikosta infrastruktuurista ja köyhyydestä. Toisaalta on huomioitava, että Afrikka
tuottaa vain noin kolme prosenttia maapallon kasvihuonekaasuista eikä siten vaikuta merkittävästi globaaliin ilmaston
lämpenemiseen. Ilmastojärkevän maatalouden kehittämiselle on silti tarvetta myös Afrikassa kestävän ruokaturvan edistämisessä. Afrikan unioni, Maailmanpankki, YK:n järjestöt
ja lukuisat Afrikan maat ovat laatineet ilmastonmuutokseen
sopeutumista ja lieventämistä koskevia strategioita. Lisäksi
on kehitetty ja testattu käytännössä pienviljelijöille soveltuvia maatalouskäytäntöjä, jotka auttavat sopeutumaan ilmastonmuutokseen.
FAO:n arvion mukaan 30-50 prosenttia kehitysmaissa
tuotetusta ruoasta pilaantuu siksi, että raaka-aineille ei ole
olemassa nopeita markkinakanavia tai niitä varastoidaan
puutteellisesti. Seurauksena on elintarvikkeiden huonontunut laatu ja yksipuolinen ruokavalio, mitkä lisäävät aliravitsemuksen ja kroonisten sairauksien riskiä. Raaka-aineiden
säilyvyyttä ja turvallisuutta voidaan kuitenkin parantaa uusilla tekniikoilla, jotka soveltuvat kehitysmaihin. Myös ravitsemusta voidaan monipuolistaa ja parantaa ottamalla käyttöön perinteisiä ravintokasveja, joiden viljely on vähentynyt
esimerkiksi maissin tullessa jokapäiväiseen ruokavalioon, kuten on tapahtunut Itä- ja Keski-Afrikan maissa.
Afrikan mantereella on 40 prosenttia maapallon viljelykelpoisesta maasta, mutta vain 10 prosenttia on tuottavassa
käytössä. Monet tekijät, kuten tuotantopanosten niukkuus,
maaperän huono kunto ja pientiloille sopivan maatalousteknologian puute aiheuttavat viljelymaan tehotonta käyttöä.
Arvioiden mukaan viljelykelpoisen maan määrää voitaisiin
lisätä Afrikassa noin 30 prosenttia ja maataloustuotanto kaksinkertaistaa, jos otettaisiin käyttöön tehokkaampia ja kestävämpiä viljelymenetelmiä. Toisaalta perinteiseen osaamiseen
perustuvien viljelytapojen kehittäminen ja monimuotoisen
ruokatuotannon edistäminen on viime vuosina noussut tärkeäksi keinoksi vahvistaa kestävää ruokaturvaa. Sen sijaan
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Kuva 3. Naisia koulutuksessa Keniassa

ruoan riittävyyttä heikentää viljelymaan muuttaminen biopolttoaineita tuottavien kasvien tuotantoon. Erityisesti tämä
kehitys on huolestuttavaa maissa, joissa ruoka tuotetaan ensisijaisesti pientiloilla lähinnä omaan käyttöön. Lisäksi monissa Afrikan maissa on miljoonia hehtaareja viljelykelpoista
maata vuokrattu tai myyty ulkomaisille yrityksille, jotka eivät välttämättä tuota ruokaa paikallisille ihmisille, vaan raaka-aineita biopolttoaineisiin ja eläinrehuihin, jotka myydään
maailmanmarkkinoille.
Useimmissa Saharan eteläisen puolen maissa yli 80 prosenttia ruoasta tuotetaan pientiloilla ja hyvin yleisesti naisten
toimesta. Siksi on selvää, että kehitysmaiden pienviljelijöiden, erityisesti naisten ja nuorten osaamista ruoantuotannossa tulee vahvistaa, koska se lisää työllisyyttä, vähentää köyhyyttä maaseudulla ja parantaa ruokaturvaa. Koulutuksen,
neuvonnan ja tutkimuksen tehostaminen onkin keskeisellä
sijalla kansainvälisten järjestöjen kehityspoliittisissa toimenpideohjelmissa.

Tutkimusta, koulutusta ja tiedonsiirtoa Afrikan
ruokaturvan edistämiseen
Suomen kehitysyhteistyövaroja on viime vuosikymmenen
aikana suunnattu merkittävästi maaseudun kehittämiseen,
maatalouden tukemiseen ja ruokaturvan edistämiseen. Maataloussektorille jaettu kehitysapu nousi lähes 100 miljoonaan
euroon vuodessa vuosikymmenen vaihteessa vastaten lähes
10 prosenttia Suomen koko kehitysavun määrästä. Vuonna
2010 julkaistussa kehityspoliittisessa ohjelmassa painotettiin
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mm. ruokaketjun toimivuuden ja maaseudun elinkeinojen
kehittämistä sekä kehitysmaiden oman ruokaturvan varmistamista. Myöhempi kehityspoliittinen linjaus on korostanut
ruokaturvaa osana ihmisten perusoikeuksia. Nämä linjaukset ovat edelleen voimassa, mutta kehitysavun määrärahojen
nykyiset leikkaukset koskettavat myös ruokaturvahankkeita.
Luonnonvarakeskus Luke toteuttaa parhaillaan Suomen
kehitysyhteistyövaroilla maa- ja metsätalouteen sekä ruoan
turvallisuuteen liittyviä osaamiskapasiteetin kehittämishankkeita Egyptissä, Etiopiassa, Keniassa, Mosambikissa, Sambiassa ja Tunisiassa. Näissä ns. twinning-hankkeissa koulutetaan tietyn tutkimusalan tai –aiheen parissa toimivia
tutkijoita valituissa kohdeyliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa. Vuoden 2012 alusta lähtien Luke on koordinoinut ja toteuttanut laajaa ruokaturvan tutkimus- ja kehittämisohjelmaa (FoodAfrica) kuudessa Afrikan maassa: Benin, Ghana,
Kamerun, Kenia, Senegal ja Uganda. FoodAfrica- ohjelma
toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston, Hämeen ammattikorkeakoulun ja neljän kansainvälisen tutkimuslaitoksen (ICRAF World Agroforestry Centre, IFPRI International
Food Policy Research Institute, ILRI International Livestock
Research Institute ja Bioversity International) kanssa.
Työpaketeissa tehtävään tutkimustyöhön ja koulutukseen
osallistuu yli 30 senioritutkijaa ja yli 20 MSc.- ja 15 PhD.opiskelijaa kohdemaiden yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.
Vuoden 2018 puoliväliin asti jatkuvan ohjelman tavoitteena
on edistää 1) kestävän ruoantuotannon edellytyksiä, 2) ruoan turvallisuutta ja haavoittuvien väestöryhmien ravitsemusta
3) maataloustuotteiden pääsyä markkinoille innovatiivisten
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tiedonsiirtomenetelmien avulla. Tutkimuksissa saadut tulokset tullaan julkaisemaan tieteellisissä sarjoissa ja uutta tutkimustietoa siirretään myös eri asianosaisille ja loppukäyttäjille,
erityisesti poliittisille päättäjille ja ruokaketjuun osallistuville tuottajista kuluttajiin asti. Työpaketeissa tehtävä tutkimus
kohdistuu erityisesti seuraaviin aiheisiin:
– maaperän hivenaineiden koostumus ja puutokset
– maidontuotannon lisääminen karjanjalostuksen avulla
– ilmastonmuutoksen vaikutukset pienviljelijöiden
toimeentuloon
– ravitsemuksen parantaminen monipuolisemman
ruokavalion avulla
– hometoksiinien aiheuttamien terveysriskien
vähentäminen elintarvikeketjuissa
– IT-teknologian käyttö elintarvikkeiden ja
raaka-aineiden markkinoinnissa
– uudet neuvontakeinot tutkimustulosten siirrossa eri
hyödyntäjätahoille.
Alla kerrotaan lyhyesti eri työpaketeissa tähän mennessä
saatuja tuloksia:
Afrikan maaperän hivenaineiden kartoitus
Tutkimuksen tarkoituksena on vahvistaa maaperän hivenaineiden analysoinnin osaamista erityisesti Nairobin yliopistossa ja kartoittaa hivenaineiden puutoksia Afrikan maaperässä. Yli 20 Afrikan maasta otetut näytteet on analysoitu
eri menetelmillä ja todettu useiden hivenaineiden puutetta.
Tiettyjen hivenaineiden (mm. rauta, sinkki ja seleeni) niukka saanti ruoasta voi aiheuttaa kroonisia sairauksia ja puutostiloja kasvavissa lapsissa. Hivenaine- ja vitamiinipuutosta eli
” piilonälkää” kärsii globaalisti noin kaksi miljardia ihmistä
20 maassa, joista 18 on Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa.
Maidontuotantoa kehitetään Senegalissa
Hankkeessa kehitetään Senegalin maidontuotantoa tutkimalla maan olosuhteisiin parhaiten soveltuvia karjarotuja ja niiden risteytyksiä. Tutkimukseen on valittu satoja pientiloja ja

noin 3500 lehmää kahdella alueella, joiden agro-ekologiset
olosuhteet ovat erilaiset. Seurantatutkimuksessa selvitetään
karjanjalostuksen ja ruokinnan vaikutuksia lypsykarjan terveyteen ja maidontuotantokykyyn.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset pientilojen
toimeentuloon Senegalissa
Tutkimuksessa selvitetään ekonometrisen analyysin avulla
keinoja, joilla Senegalin pientilat voivat sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Pientilojen peruskartoitus on tehty
valituilla alueilla ja mallintamista käytetään sopivien viljelykäytäntöjen ja kohdennettujen politiikkakeinojen kehittämisessä tavoitteena lisätä pientilojen taloudellista sietokykyä
muuttuvassa ilmastossa.
Erityisryhmien ravitsemusta parannetaan Beninissä
Tutkimuksessa pyritään parantamaan pikkulasten ja raskaana olevien naisten ravitsemusta perinteisiin viljelykasveihin
perustuvan monipuolisemman ruokavalion avulla. Kotitalouksien ruokavaliota on kartoitettu Beninissä kahdella alueella
ja kohderyhmien ravitsemustilaa on selvitetty. Aliravitsemuksesta ja kehityshäiriöistä kärsivien lasten osuus oli merkittävä. Hanke on tuottanut monipuolista ravitsemusta tukevaa
opetusmateriaalia, mm. videoita, ja järjestänyt neuvontatilaisuuksia paikallisten asiantuntijoiden kanssa.
Hometoksiinien riskejä vähennetään Keniassa
Tutkimuksen tavoitteena on 1) kartoittaa homemyrkkyjen,
erityisesti aflatoksiinin, esiintymistä maissi-rehu-maitoketjussa, 2) selvittää homemyrkkyjen taloudellisia ja terveydellisiä riskejä sekä 3) kehittää teknologisia ja biologisia keinoja
toksiinien määrän vähentämiseen rehu- ja ruokaketjuissa sekä 4) kehittää säätietoihin perustuva hometoksiinien riskin
ennakointimalli. Lisäksi selvitetään kenttäkokeessa ravinnosta saatavan aflatoksiinin altistuksen vaikutusta kasvuikäisten
lasten kehityshäiriöihin. Useilla alueilla tehdyssä kartoituksessa on löydetty huomattavia aflatoksiinimääriä maississa,
rehuissa ja myös maidossa johtuen homeiden pilaaman rehun syöttämisestä lypsylehmille. Homemyrkkyjen esiintymistä ja määriä rehu-ruokaketjussa pyritään vähentämään
uusien maissin kuivaustekniikoiden ja biologisten menetelmien avulla sekä testaamalla säätietoihin perustuvaa riskinennakointimallia.
Pientuottajien tuotteet markkinoille IT-sovellusten avulla
Ugandassa ja Ghanassa
Ugandassa ja Ghanassa tehdyissä kenttäkokeissa selvitetään
matka- ja älypuhelimien hyödyntämistä pientiloilla tuotettujen elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden markkinoinnin
tehostamisessa ja mobiilisovellusten mahdollisuuksia pientuottajien toimeentulon parantamisessa. Vuoden kestäneiden
kenttäkokeiden tuloksia analysoidaan parhaillaan.

Kuva 4. Pienviljely valtaa luonnometsiä Keniassa

Innovatiivisia neuvontamenetelmiä
tutkimustulosten siirtoon
Kamerunissa, Ugandassa ja Keniassa tehdyissä tutkimuksissa
on testattu uusia neuvontamenetelmiä, joiden avulla FoodAfrica-ohjelmassa saatuja tutkimustuloksia voitaisiin parhaiten
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siirtää loppukäyttäjille ja erityisesti pienviljelijöille. Kolmesta tutkitusta menetelmästä vapaaehtoisten pienviljelijöiden
koulutus (Volunteer Farmer Training, VFT) on osoittautunut tehokkaaksi ja soveltuu monissa työpaketeissa saatujen
tulosten siirtämiseen pientuottajille. Ohjelman loppukaudella panostetaan erityisesti tiedonsiirtoon ja tulosten vaikuttavuuden seurantaan.

Yhteenveto
Tutkimus, koulutus ja neuvonta ovat avaintekijöitä kestävän kehityksen edistämisessä. Lukuisat epäonnistuneet maataloushankkeet varsinkin Afrikassa ovat osoittaneet, että
kestävän ruokaturvan edistäminen vaatii pitkäjänteistä tutkimusta, monitasoista koulutusta ja tarkoituksenmukaista
neuvontatyötä koko ruokaketjussa. Afrikan kasvavan väestön
ruokkiminen ja aliravitsemuksen vähentäminen edellyttävät
tutkimuksen kautta syntyvää uutta tietoa ja näkökulmia, jotka mahdollistavat Afrikan maatalouden tuottavuuden tehostamisen kestävällä tavalla.
Eräs uusi lähestymiskulma, jota tarkastellaan myös FoodAfica-ohjelmassa, on perinteisten maatalouskäytäntöjen yhteensovittaminen innovatiivisten, ilmastojärkevien
ja ympäristöä säästävien viljelytekniikoiden ja bioteknisten menetelmien kanssa. Tutkimusta tarvitaan myös uusien ruokajärjestelmien ja markkinointikanavien luomiseen,
jotta pientuottajat saavat tuotteensa nopeammin markkinoille ilman sadonkorjuun jälkeisiä hävikkejä ja ruokavalio
monipuolistuu. Viime vuosina lanseerattu ”public-privatepartnership”-konsepti voi avata uusia mahdollisuuksia yritystoiminnan käynnistämiseen myös Afrikan pientuottajien tasolla. Lisäksi tieteellisten tutkimustulosten siirtäminen
pientuottajien käyttöön vaatii tarkoituksenmukaisia nykyaikaisia neuvontamenetelmiä, jotka voivat perustua sekä perinteisiin että innovatiivisiin viestintätekniikoihin ja niiden
yhteissovelluksiin. Afrikan Unioni on korostanut yllämainittuja keinoja Afrikan maatalouden muutosohjelmassa, jonka
tavoitteena on tehdä Afrikasta täysin omavarainen ruoantuotannon suhteen vuoteen 2025 mennessä.
Lisätietoja FoodAfrica-ohjelmasta www.luke.fi/foodafrica
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Veden, energian ja ruoan
kytkökset Keski-Aasiassa

Artikkelissä esitetyt näkemykset ovat
kirjoittajien omia eivätkä välttämättä
edusta SYKE:n tai YK:n Euroopan
talouskomission kantoja.
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lintojen edustajat vesistön jakavista maista
pohtimaan yhteisiä ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja.
Tässä artikkelissa esiteltävän arvioinnin tavoitteena on tukea Syrdarjan valuma-alueen valtioiden hallintoja vahvistamalla niiden tietopohjaa ja tunnistamalla
luonnonvarojen käyttöön liittyviä ristiriitoja. Arvioinnissa tunnistetaan puutteiden
lisäksi mahdollisuuksia konkreettisiin hyötyihin, joita saavutetaan koordinointia parantamalla ja toimintatapoja muuttamalla
(esimerkiksi energiasektorin tehokkuuteen
tai maataloustuotteiden kauppaan liitty-
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ANNUKKA LIPPONEN
YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE)
E-mail: annukka.lipponen@unece.org

V

altiot arvioivat veden merkitystä
ja tekevät päätöksiä omasta näkökulmastaan kiinnittäen liian vähän
huomiota siihen, että vesivarat ylittävät rajat. Ruoantuotantoon tarvitaan kasteluvettä, energiateollisuus patoaa vettä tekojärviin sähköntuotannon tarpeisiin ja paineet
tehokkaampaan maankäyttöön ovat suuret, joskus luonnonvesien kustannuksella.
UNECE:n kytkösarviossa (nexus assessment) etsitään ratkaisuja, jotka perustuvat
sektoreiden ja maiden väliselle yhteistyölle. Kyseessä on osallistava, vuorovaikutteinen prosessi, joka tuo yhteen sektorihal-

Lake

SAIJA VUOLA
Suomen ympäristökeskus SYKE
E-mail: saija.vuola@ymparisto.fi

Tietoisuus vesivarojen, maankäytön ja energiavarojen läheisistä
yhteyksistä on kasvamassa. Sektorien ja maiden rajat ylittävällä
lähestymistavalla voidaan parantaa vesi-, energia- ja ruokaturvaa,
sillä parhaimmillaan yhdennetty luonnonvarojen käytön suunnittelu
lisää tehokkuutta, vähentää ristiriitoja ja parantaa resurssien
hallintaa. Suomi vetää ja rahoittaa UNECE:n tekemää arviointia
veden, energian, maatalouden ja ekosysteemien kytköksistä Syrdarja
-joen valuma-alueella Keski-Aasiassa. Tämä artikkeli pohjautuu
marraskuussa julkistettavaan kytkösarviointiin.
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Kuva 1. Syrdarja-joen valumaalue ja sen jakavat maat Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan
ja Uzbekistan. Lähde: Second
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Taulukko 1. Syrdarjan maat ja niiden luonnonvarapohja sekä riippuvuus Syrdarjan valuma-alueen resursseista valikoiduilla indikaattoreilla.
Kazakstan

Kirgisia

Tadzhikistan

Uzbekistan

Osuus pinta-alasta
Syrdarjan valuma-alueella

12.7

55.3

11.0

13.5

Osuus väestöstä (ja määrä)
Syrdarjan valuma-alueella

20.0%
(3,4 miljoonaa)

56.6%
(3,2 miljoonaa)

28.6%
(1,7 miljoonaa)

51.4%
(15,5 miljoonaa)

Bruttokansantuote
(kansallinen)

232900 miljoonaa USD

7226 miljoonaa USD

8508 miljoonaa USD

56800 miljoonaa USD

Osuus maan
pintavesivaroista
Syrdarjan valuma-alueella

13,3%

24,1%

6,7%

36,5%

Osuus kansallisesta
maatalousmaasta
Syrdarjan valuma-alueella

61,7%

44,6%

38,9%

51,1%

Sähköntuotantokapasiteetti
(MW) ja vesivoiman osuus (%)

17800 MW
13%

3800 MW
79%

5100 MW
92%

12600 MW
14%

Osuus kansallisesta
vesivoiman tuotannosta
Syrdarjan valuma-alueella

3,3

98,6

3,1

87,6

Osuus kansallisesta
fossiilisilla polttoaineilla
tuotetusta energiasta
Syrdarjan valuma-alueella

9,03

0,00

0,00

87,14

Lähteet: Karen Frenken (toim.), Irrigation in Central Asia in Figures. AQUASTAT Survey 2012, Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, 2012; Maailmanpankki, World Development Indicators, 2013, luettavissa http://wdi.worldbank.org/
tables; Maidenvälisen vesikoordinaatiokomission Tieteellinen tietokeskus (Interstate Coordination Water Commission, CAWATER
Info tietokanta, 2013; Aasian kehityspankki, Keski-Aasian voimasektorin alueellinen yleissuunnitelma (2012)

en). Jännitteiden ja konfliktipotentiaalin vähentämiseksi on
tärkeää, että kansainvälisen lain soveltamista ja rajat ylittävän
yhteistyön toimielimiä vahvistetaan.

Syrdarja –joen valuma-alue
Syrdarja on Keski-Aasian pisin joki, jonka pituus on 3019
km alkulähteeltä Naryn –sivujoen päästä. Syrdarja on vesimäärältään Keski-Aasian toiseksi suurin joki Amudarjan
jälkeen. Sen vuotuinen virtaama on yli 36 km3. Syrdarjan
valuma-alueen jakavat Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan ja
Uzbekistan. Yhdessä Amudarja –joen kanssa Syrdarja muodostaa Araljärven valuma-alueen.
Syrdarjan valuma-alueella asuu yli 24 miljoonaa ihmistä. Yli puolet alueen väestöstä asuu Ferganan laaksossa, joka
on tärkeää maatalousaluetta. Suuri osa väestöstä on maatalouden palveluksessa tai riippuvaisia siitä. Joitakin avaintietoja maiden taloudesta, väestöstä ja luonnonvaroista on esitetty taulukossa 1.
Neuvostoaikana koko valuma-aluetta hallinnoitiin yhtenä talousalueena. Valtion suunnittelukomitea määräsi Moskovasta, miten vesivarat jaetaan eri vuodenaikoina, jotta
maataloustuotanto saatiin maksimoitua. Entisten neuvostotasavaltojen itsenäistyttyä alkoi kukin valtio laatia suunnitelmia oman taloutensa näkökulmasta. Syrdarjan valuma-alu-
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eella sektoreiden väliset jännitteet vaikuttavat voimakkaasti
maiden keskinäisiin suhteisiin. Energiantuotanto ylävirran
maissa ja maatalous alavirran maissa kilpailevat vesivaroista
hiertäen maiden välejä. Ympäristönsuojeluhuolet jäivät taloudellisen kehityksen varjoon.

Resurssien jakamiseen vaikuttaa moni tekijä
Kytkösarvion tuloksena havaittiin selvästi, että tarve erityisesti vesivarojen käytölle vaihtelee vuodesta, vuodenajasta ja
jopa päivästä toiseen. Syrdarjan tapauksessa erityisesti ilmasto-olosuhteiden muutokset ja ulkoiset talouteen ja markkinoihin kohdistuvat shokit vaikuttivat huomattavasti eri resurssien kysyntään ja tarjontaan alueen maissa. Vesivaroihin
kohdistuva kasteluveden tarve on suurin keväällä ja kesällä,
kun taas energiantuotantoon käytetään vettä talvella. Vesiekosysteemit ovat sopeutuneet luonnolliseen vedenkiertoon
ja virtaamansäätely on muuttanut sen jakaantumista merkittävästi. Maataloudelle välttämätön vedensaanti keväällä ja kesällä on vähentynyt, sillä vedenkäyttöä säädellään mieluummin sähköntuotannon ehdoilla.
Haitalliset vaikutukset eivät kunnioita maiden välisiä rajoja ja ne välittyvät rajavesistöjen kautta. Tämän takia tarvitaan
rajat ylittävää yhteistyötä. Eri sektoreiden välinen yhteistyö
on välttämätöntä veden riittävyyden ja laadun turvaamisek-
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yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi) vaikuttavat myönteisesti. Maissa ja maiden välillä toimii useita
yhteistyöelimiä, mutta yhdenkään niiden mandaatissa ei ole
päättää sekä energiakysymyksistä (ml. vesivoima) että vesivarojen jakamisesta ja virtauttamisen ajoittamisesta.
Epäluottamus on heikentänyt maiden valmiutta jakaa tietoa ja osallistua yhteistyöorganisaatioiden työhön. Päätökset
vesivaroista linkittyvät alueella tyypillisesti joko maatalouden
tai energiantuotannon intresseihin ja päätöksentekijöinä ovat
näistä sektoreista vastaavat ministeriöt. Valuma-aluepohjaisen ja kokonaisvaltaisen vesivarojen hallinnan järjestäminen
on useimmissa Syrdarjan maissa vielä alkuvaiheessa. Usein
myös ulkoasianhallinnot ottavat rajavesiasioissa aktiivisen
roolin, kuten kävi päätettäessä maiden osallistumisesta tähän kytkösarvioon.
Kuva 2. Aral-järven rantaviiva on vetäytynyt dramaattisesti.
Kuvassa entistä järvenpohjaa. (Kuva: Saija Vuola)

si. Päätöksiä olisi paras tehdä niin että tukena on kunnollista, tutkimukseen pohjautuvaa ymmärrystä eri sektoreiden
tarpeista sekä tarkkaa ja ajantasaista tietoa mm. veden saatavuudesta ja vesivarojen, viljelysmaan ja ympäristön tilasta.
Sektorien välisiä jännitteitä vähentävät merkittävästi toimivat instituutiot sekä kansallisella että kansainvälisellä/alueellisella tasolla. Myös poikkisektoraaliset koordinointi- ja konsultaatiojärjestelyt (kuten ohjelmien ja hankkeiden ympäristö-,

Kytkösarvioinnin tulokset ja tulevat suuntaviivat
Suomen rahoittaman UNECE:n kytkösarvioinnin työpajan
osallistujat tunnistivat seuraavia tekijöitä, jotka vaikuttavat
sektoreiden ja maiden välisiin yhdyssiteisiin:
– toimivien energiamarkkinoiden puuttuminen alueelta
– veden arvostuksen puute taloudellisena hyödykkeenä
– eri maissa pidetään eri asioita kansallisen kehityksen
kannalta tärkeinä
– päästörikkomuksia ei valvota kunnolla eikä
resurssitehokkuutta edistetä toimivilla kannustimilla
Alueen yhteinen haaste on puolestaan väestönkasvu, sekä

Taulukko 2. Sektoreiden (tai Nexus-komponenttien) ominaispiirteitä Syrdarjan valuma-alueella ja sen jakavissa maissa
Maatalous

●
●
●
		
●

Viljelymaa on kaikille Syrdarjan valuma-alueen maille arvokkainta maata.
Rapistuneista kastelujärjestelmistä haihtuu ja valuu paljon vettä hukkaan.
Kastelu aiheuttaa maaperän suolaantumista ja kastelun vuoksi vuoksi pohjaveteen liukenee haitallisia aineita ja alajuoksun
vedenlaatu heikkenee.
Karjatalous heikentää osaltaan veden laatua kaikissa alueen maissa.

Sähköntuotanto ●
		
●
●
		
●
		
●
		
		

Kirgisian ja Tadzhikistanin sähköntuotanto perustuu merkittävässä määrin vesivoimaan, kun taas Kazakhstanissa ja
Uzbekistanissa valtaosa energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla
Sähkön ja lämmön tuotannossa, sähkön johtamisessa ja käytössä on tuntuvia tehostamismahdollisuuksia.
Sähkön kauppaa — myös fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön tuontia — rajoittaa että osa aiemmin yhtenäisen
Keski-Aasian sähköverkoston yhteyksistä on poikki.
Suunnitteilla (ja osin tekeillä) on korkeajännitelinjojen rakentaminen Kiinan, Afganistanin, Intian, Pakistanin ja
Keski-Aasian maiden välille.
Vesivoimalla tuotetun sähkön myynti Keski-Aasian ulkopuolelle mahdollistaisi kesäjuoksutusten hyödyttävän
samanaikaisesti yläjuoksun maita (ne voisivat myydä sähköä) ja alajuoksun maita (ne saisivat tarpeeksi kasteluvettä) aikana
jolloin sähkötarve alueella on vähäinen.

Vesihuolto

●
●
●
		
●

Juomaveden laatu vaihtelee alueittain.
Monessa osassa Syrdarjan valuma-aluetta pohjavesi on ainoa turvallinen juomaveden lähde.
Jätevedenpuhdistus on alueen maissa kauttaaltaan puutteellista, vaikka erityisesti Kazakhstan on viime vuosina siihen
panostanut. Tämä luonnollisesti vaikuttaa veden laatuun ja sen myötä veden käyttömahdollisuuksiin.
Suurin veden laatua heikentävä tekijä Syrdarjan alueella on silti kasteluveden mukana huuhtoutuvat maatalouden päästöt.

Ekosysteemit

Vesivarojen säätely on jättänyt jälkensä Syrdarjan valuma-alueen luontoon.
Tulvavaihtelu ei välttämättä ole enää luonnollista vaan kosteikkoja on kuollut ja uusia syntynyt eri paikkoihin. Esimerkiksi
Ramsar –sopimuksen alainen kosteikko Aydar-Arnasay on syntynyt energiantuotantoon liittyvien talvitulvien seurauksena.
Araljärven kutistuminen on vaikuttanut alueen ilmastoon ja muuttanut ympäristöä ja ekosysteemejä. Siitä seuranneet
maaperän köyhtyminen ja suolaantuminen sekä lisääntyneet hiekka- ja pölymyrskyt vaikuttavat negatiivisesti
väestön terveyteen ja maatalousmaan tuottavuuteen.

●
●
		
●
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SYRDARJA –JOEN VALUMA-ALUE
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Kuva 3. Syrdarjan kytkösarviossa havaitut yhdyssiteet (Kuva: Zoï Environment Network, suomeksi muokanneet Saija Vuola ja Erika Varkonyi, SYKE)

sen ja talouskasvun myötä lisääntyvä ruoan, veden ja energian tarve. Epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat haasteiden
ratkaisuun ovat muun muassa alueellisen yhteistyön kehittyminen, geopolitiikka, väestön muuttoliike ja ilmastonmuutoksen vaikutukset.
Syrdarjan valuma-alueen ”Vesi-ruoka-energia-ekosysteemit” –kytkösarvio vahvisti, että nykyistä yhteistyöjärjestelmää vesivaroihin liittyen on syytä tehostaa sekä valtioiden
sisällä että niiden välillä vesivarojen riittävyyden parantamiseksi sekä niiden laadun tehokkaammaksi suojelemiseksi. Tehokkuutta voidaan parantaa edistämällä kokonaisvaltaisempaa luonnonvarojen hallintaa.

Arvion tuloksena ehdotetaan
kolmenlaisia ratkaisuja:
1)Ratkaisuja, joissa tärkeimpänä on kansallinen kehitys,
mutta joilla on odottamattomia positiivisia sivuvaikutuksia
alueelliselle yhteistyölle
Tehokkuuden parantaminen niin sähkönkulutuksessa
kuin kasteluveden käytössäkin hyödyttävät jokaista maata
erikseen ja voivat lisätä alueellista yhteistyötä. Kansallisesti maat saisivat rahallista säästöä energiankulutusta vähentämällä, pystyisivät sopeutumaan vedenpuutteeseen kuivina
vuosina kastelutehokkuutta parantamalla, olisivat vähemmän
riippuvaisia tuodusta energiasta ja saattaisivat jopa viedä sitä,
voisivat tehostaa maataloustuotantoa kestävästi ja pääsisivät
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helpommin kansainvälisen rahoituksen piiriin. Säästöratkaisujen alueellinen positiivinen vaikutus olisi se, että jaetuista
vesivaroista olisi vähemmän kilpailua ja vettä jäisi enemmän
myös ekosysteemien käyttöön.
2)Ratkaisuja, jotka keskittyvät kestävään kehitykseen laajemmin sekä joissa tärkeää on kansallisesti yhtenäisen politiikan
tekeminen
Eri vettä käyttävät sektorit kilpailevat myös kansallisesti. Lainsäädännön parantaminen, yhtenäisen politiikan tekeminen ja sektorien välinen koordinaatio sekä ilmastonmuutoksen huomioiminen kansallisessa päätöksenteossa edistävät
yhteistyötä, vaikka laajempana päämääränä on kestävä kehitys. Kun ympäristöasiat on hyvin huomioitu lainsäädännössä, hyötyy valtio pitkällä aikavälillä suuremmista tuloista
niiltä sektoreilta, jotka ovat riippuvaisia puhtaasta vedestä ja
maaperästä — esimerkkeinä maatalous, kalatalous ja turismi.
3)Ratkaisuja, joiden avulla yhteistyö kehittyy ja sitä myötä
valtiot kehittyvät nopeammin myös kansallisesti
Tiedonjaon parantaminen, kommunikaatio ja yhteinen
tai paremmin koordinoitu (erityisesti vesivarojen) seuranta ovat jo pitkään tiedetty Keski-Aasiassa välttämättömiksi
yhteistyön kehittämiseksi. Olemassa olevien instituutioiden
mandaatit eivät kuitenkaan tue hyvin poikkisektoraalista tiedonvaihtoa. Veden, energian, ruoan ja ekosysteemien väliset
kytkökset huomioivia prosesseja tulee vahvistaa ja alueellisten
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organisaatioiden mandaatteja selventää ja laajentaa. Seurannan ja tiedonjaon kehittäminen auttaisivat tekemään parempia ennusteita sekä parantaisivat vesivarojen, energiantuotannon ja maatalouden hallintaa.
Kaupankäynti on yksi yhteistyön tehokkaimmista muodoista. Energian ja maataloustuotteiden myynti voisi tuoda
taloudellisia hyötyjä kaikille alueen maille ja mahdollistaa
erikoistumisen tiettyihin tuotteisiin siellä, missä olosuhteet
ovat suotuisat. Muun muassa vapaakauppasopimukset, kaupan esteiden poisto sääntelyssä, tieverkoston ja tavaran varastoinnin kehittäminen ovat suositeltavia käytännön toimia.

Lopuksi
Veden, ruoan, energian ja ekosysteemien välillä on lukuisia kytköksiä, joilla on kansallisia ja alueellisia vaikutuksia.
Luonnon tarpeet jäävät usein ihmisen tarpeiden jalkoihin,
mutta koordinoidulla yhteistyöllä ja luonnonvarojen jakamisella myös ekosysteemien elinvoimaisuus voidaan taata.
Arviointi rohkaisee tarkastelemaan luonnonvarojen hallintaa laajemmin: lupaavimmat ratkaisut, jotka voivat välillisesti parantaa vesien tilaa saattavat tulla energiapolitiikan tai
kaupan saralta. Syrdarjan maiden välinen epäluottamus on
johtanut kansallisten ratkaisujen noidankehään, joissa rajat
ylittävät vaikutukset kärjistävät maiden ja sektoreiden välejä
entuudestaan. Kytkösarvionnin kaltaisten työkalujen käyttäminen poliittisen päätöksenteon tukena auttaisi maita tekemään hankalia päätöksiä. Vain yhteistyöllä voidaan taata
kaikille Syrdarja –joen valuma-alueen maille riittävästi laadukasta vettä ja ruokaa sekä varmistaa niiden energiansaanti ja
kestävä taloudellinen kehitys.
Arviointi laadittiin UNECE:n rajavesisopimuksen puitteissa, joka tukee yhteistyötä parantamista rajavesien suojelussa ja hallinnassa. UNECE tukee Keski-Aasian maita ympäristöosaston lisäksi useilla muillakin aloilla, mm. kestävä
energian ja kansainvälisen kaupan saroilla.

Tietolaatikko
”Vesi-ruoka-energia-ekosysteemit: Nexus-arviointi rajat ylittävän Syrdarja-joen valuma-alueella (Kirgisia, Tadzhikistan +
Kazakstan, Uzbekistan)” –hanke on osa Suomen vesiohjelmaa
Keski-Aasiassa (FinWaterWEI II).
FinWaterWEI II –ohjelmaa rahoitetaan ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista ja sitä hallinnoi Suomen ympäristökeskus SYKE. Ohjelman nykyinen vaihe (2014-2017) keskittyy erityisesti KeskiAasian köyhimpien valtioiden (Kirgisia ja Tadzhikistan) tukemiseen.
Ohjelmalla vahvistetaan vesivarojen kestävää ja oikeudenmukaista
hallintaa näissä maissa. Ohjelman tavoitteena on veteen liittyvien ristiriitojen vähentäminen sekä veden saatavuuden, laadun ja laadun
seurannan parantaminen. FinWaterWEI II –ohjelman kautta tuettavissa hankkeissa otetaan huomioon erityisesti naisten aseman vahvistaminen veteen liittyvässä päätöksenteossa. Lisätietoa: www.syke.
fi/finwaterwei
YK:n Euroopan talouskomissio UNECE on yksi viidestä YK:n aluekomissiosta. UNECE tukee taloudellista integraatiota ja yhteistyötä
56 jäsenmaansa välillä sekä edistää kestävää kehitystä ja taloudellista hyvinvointia. UNECE kehittää yhteisiä käytäntöjä, ohjesääntöjä ja
standardeja, tarjoaa puitteet kansainvälisen lain instrumenttien kehittämiselle sekä edistää teknistä yhteistyötä siirtymätalousmaiden
kanssa. Ympäristö on yksi UNECE:n toiminta-alueista, jolla hallintotapoja pyritään parantamaan. UNECE:n alunperin laajemman Euroopan instrumentiksi neuvoteltu rajavesipuitesopimus allekirjoitettiin
Helsingissä 1992 ja muutettiin 2003 sen avaamiseksi kaikille YK:n jäsenvaltioille.
Keski-Aasiaan kuuluu viisi entisen Neuvostoliiton valtiota: Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan. Joissain määritelmissä mukaan lasketaan Afganistan ja/tai Mongolia.
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Ruoantuotannon vesipulan
kehitys viime vuosisadalla

Vesipula koskettaa tällä hetkellä noin kolmannesta maailman väestöstä. Ihmiskunta tarvitsee vettä erityisesti ruoantuotantoon, joka vastaa jopa 90
prosentista kaikesta vedenkulutuksesta. Vesipulan mittareina käytetään
mm. veden saatavuutta henkeä kohti ja veden käyttöä suhteessa sen saatavuuteen.
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K

un vesipulaa ajatellaan erityisesti
ruoantuotannon kannalta, vesipulan mittarina käytetään myös ruoantuotantoalueiden kokonaisvesimäärää
suhteessa ruoantuotannon vedentarpeeseen. Kun ruoantuotantoalueen omat vesivarat eivät riitä riittävän ruokavalion tuottamiseen omille asukkailleen, on alueella
määritelmään mukaan vesipula (Gerten et
al. 2011). Väestönkasvu ja ilmastonmuutos
tulevat todennäköisesti lisäämään vesipulaa tulevaisuudessa, ja siten heikentämään
maailman ruokaturvaa. Tulevaisuuden
haasteisiin vastaaminen vaatii ymmärrystä myös historiassa tapahtuneesta kehityksestä ja muutoksista, ja siitä miten niihin
on vastattu.
Esitämme tässä yhteenvedon tutkimuksestamme, jossa tarkastelimme ruoantuotannon vesipulan kehitystä vuosina
1901–2009 (Porkka et al. 2015). Käytimme työssä kasvillisuus–vesitase -mallia nimeltä LPJmL (Bondeau et al. 2007;
Schaphoff et al. 2013), jonka avulla pystyimme mallintamaan viimeisen sadan
vuoden potentiaalisen ruoantuotannon ruoantuotantoalueilla. Mallissa huomioitiin
ruoantuotannon 12 yleisintä viljelykasvityyppiä, joita mallintamalla arvioitiin 2400
kcal päivittäisen kasviravinnon tuottamisen vedentarve kullakin alueella. Aiempien arvioiden perusteella (Rockström et al.
2009) oletimme ruokavalion eläinperäisen
osuuden (600 kcal/as/d) kuluttavan kahdeksankertaisen määrän vettä kilokaloria
kohden suhteessa kasviravinnon vedentar-

peeseen. Oletimme tämän malliruokavalion pysyneen samana koko tutkimusjakson ajan. Mallin lähtöaineistona käytimme
valmiita historiallisia aineistoja mm. ilmastosta, maankäytöstä, ja ihmisten määrästä.
Sen lisäksi koostimme historiallisten tuotantotilastojen perusteella pääruokakasvien
historialliset sadot koko ajanjaksolle. Näiden avulla pystyimme kalibroimaan mallin
ruoantuotannon oikealle tasolle.

Vesipula viime vuosisadalla
– yksittäisistä esiintymistä
globaaliksi ilmiöksi
Vesipula lisääntyi 1900-luvun aikana merkittävästi (Kuva 1). Vuosisadan alussa vesipulaa esiintyi laajemmin lähinnä väkirikkaissa Kiinassa ja Intiassa, ja lisäksi
yksittäisiä esiintymiä nähtiin muun muassa Afrikassa ja Euroopassa. Yhteensä vesipulasta kärsivillä alueilla asui noin 350 miljoonaa ihmistä, joka tuohon aikaan vastasi
21 prosenttia maapallon väestöstä. Seuraavina vuosikymmeninä vesipulasta kärsivillä alueella asuvien ihmisten määrä kasvoi
jotakuinkin samaa tahtia kuin muu väestö mutta lähti 1950-luvulta alkaen jyrkempään nousuun. Vuonna 1960 vesipula kosketti neljännestä maailman väestöstä
ja sitä esiintyi laajasti mm. pohjoisessa ja
eteläisessä Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa sekä Lähi-idässä. 90-luvulle tultaessa jo 29
prosenttia (1,6 miljardia ihmistä) ja vuonna 2009 33 prosenttia (2,3 miljardia) maailman väestöstä asui alueilla, joilla ei ollut
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Kuva 1. Vesipulan toistuvuus ruoantuotantoalueilla vuosina 1901–1930 (A), 1931–1960 (B), 1961–1990 (C) ja 1991–2009 (D).

tarpeeksi vesiresursseja riittävän ravinnon tuottamiseksi asukkailleen. Puuttuva osa ruoasta on saatettu tuoda muualta, kuten esimerkiksi monissa Lähi-idän tai Pohjois-Afrikan maissa, tai ruokaa on saattanut olla saatavilla liian vähän väestön
tarpeisiin, kuten monilla Saharan eteläpuoleisen Afrikan alueilla.
Sen lisäksi, että vesipula on levinnyt yhä laajemmille alueille ja koskettamaan yhä suurempaa osaa maailman väestöstä, nykyisin vesipulaa esiintyy siitä kärsivillä alueilla useammin kuin 1900-luvun alussa (Kuva 1). Vielä vuosina
1931–1960 vuosittaista tai lähes vuosittaista (75–100 % vuosista) vesipulaa esiintyi lähinnä Kiinan ja Intiassa, ja useimmilla muilla alueilla vesipulaa koettiin alle 50 prosenttia vuosista (Kuva 1B). Vuosina 1990–2009 lähes koko Lähi-itä ja
Etelä-Aasia sekä laajat alueet itäisessä, läntisessä ja pohjoisessa Afrikassa kärsivät vesipulasta vähintään 75 prosenttia vuosista (Kuva 1C).
Mitkä tekijät vesipulaan sitten ovat vaikuttaneet? Viime
vuosisadan räjähdysmäinen väestönkasvu ja siitä seurannut
lisääntynyt ruoan tarve ovat eittämättä suurimpia yksittäisiä vesipulan lisääntymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Näiden
lisäksi mm. muuttuva ja vuosittain vaihteleva ilmasto on
vaikuttanut jossain määrin sekä siihen kuinka paljon vettä
eri puolilla maailmaa on saatavilla, että siihen kuinka paljon vettä kasvit vaativat kasvaakseen. Viime vuosisadan aikana ihmiskunta on myöskin pyrkinyt sopeutumaan kasvavan
väestön tarpeisiin monin tavoin: toisaalta lisäämällä ruoantuotantoon tarvittavia resursseja ja toisaalta tehostamalla näiden resurssien käyttöä. Lisäksi ruoan kauppa on lisääntynyt
räjähdysmäisesti varsinkin viimeisen 50 vuoden aikana.

Viljelyalan laajeneminen lisännyt
ruoantuotannon potentiaalia
Yksi merkittävä keino vastata 1900-luvulla lisääntyneeseen
vesipulaan on ollut maatalousalan laajentaminen. Tämä
saattaa kuulostaa nurinkuriselta, mutta maa-alaa ruoantuotannon resurssina voidaan ajatella myös veden kautta: kun
viljelys- tai laidunmaata raivataan lisää, lisääntyy myös ruokakasvien käytettävissä oleva maaperään sitoutunut niin sanottu vihreä vesi (Falkenmark 2003). Tässä tutkimuksessa
käyttämässämme vesipulan mittarissa on huomioitu sekä vihreän että järvistä, joista ja pohjavedestä saatavan sinisen veden
saatavuus. Sinisen veden määrään ihminen ei juurikaan voi
vaikuttaa, mutta ruoantuotantoon tarvittava vihreä vesi on
lisääntynyt maailmanlaajuisesti 56 prosenttia viime vuosisadan aikana – lähinnä maatalousalan lisääntymisen johdosta.
Australiassa, Etelä-Amerikassa ja Lähi-idässä vihreän veden
määrä on jopa kaksinkertaistunut. Vesipulasta kärsivässä Lähi-idässä kasvulla on ollut erityisen merkittävä vaikutus, sillä
sen ansiosta alueella voidaan nyt tuottaa ruokaa yli 40 miljoonalle ihmiselle (16 % alueen väestöstä) enemmän kuin
vuosisadan alun viljelyalalla. Muissakin maanosissa vihreän
veden lisääntyminen on lähes poikkeuksetta lievittänyt ruoantuotannon vesipulaa. Tämä kehitys ei kuitenkaan ole ollut riittävää takaamaan jokaiselle ihmiselle tarpeeksi ruokaa,
sillä väestö on kasvanut vielä nopeammin – viimeisen reilun
sadan vuoden aikana noin 1,7 miljardista 7 miljardiin (Kuva 2A). Globaalisti vihreän veden määrä henkilöä kohden
on siis vähentynyt jopa 60 prosenttia (Kuva 2B). Tämä on
lisännyt painetta tuottaa enemmän ruokaa vähemmällä ve-
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Kuva 2. Väkiluku (A), veden saatavuus (sininen ja vihreä vesi) henkilöä kohden (B) sekä ruoantuotannon vedentarve henkilöä
kohden (C) ruoantuotantoalueilla kolmena vuosikymmenenä. Luvut ovat viiden vuoden keskiarvoja.

dellä ja pienemmällä maa-alalla – ja useilla alueilla myöskin
kasvattaa ruoan tuontia.

Viljelymenetelmien kehitys tehostanut
ruoantuotantoa
Ruoan tuottamiseen tarvittava vesimäärä on vähentynyt radikaalisti 1900-luvun aikana, erityisesti 50-luvulta alkaen (Kuva 2C). Yhden ihmisen päivittäisen ravinnon tuottamiseen
kuluu nykyään keskimäärin vain puolet siitä vesimäärästä,
joka siihen tarvittiin viime vuosisadan alussa. Vedenkulutus
on tehostunut erityisesti itäisessä Aasiassa (–69 %), PohjoisAmerikassa (–68 %), Länsi-Euroopassa (–65 %) ja KaakkoisAasiassa (–61 %). Toisaalta käyttämämme malliruokavalion
vedenkulutus on vähentynyt huomattavasti keskimääräistä
vähemmän Pohjois-Afrikassa (–16 %), eteläisessä Afrikassa
(–28 %) ja Lähi-idässä (–35 %). Tällä hetkellä yhden ihmisen vuosittainen ruoka pystytään tuottamaan alle 1300 m³ tai
jopa alle 650 m³ vettä suurimmassa osassa maailmaa, mutta
Väli-Amerikassa, Intiassa ja erityisesti Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ruoantuotannon vedenkulutus on edelleen huomattavasti tehottomampaa (Kuva 2C).
Ruoantuotannon vedenkulutuksen alueellinen ja ajallinen
vaihtelu selittyy ilmastollisilla eroilla ja ennen kaikkea maatalouden menetelmien kehityksellä, jotka molemmat on otettu työssä huomioon. Erityisesti maatalouden menetelmät ja
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prosessit ovat menneet merkittävästi eteenpäin viime vuosisadan aikana, mukaan lukien esimerkiksi kasteluinfrastruktuurin laajeneminen ja kehitys, synteettisten ravinteiden käytön
yleistyminen sekä viljelykasvien jalostus. Näistä seuranneen
maatalouden vedenkulutuksen tehostumisen vaikutus vesipulaan on ollut todella merkittävää. Jos viime vuosisadan
alun tuotantomenetelmät otettaisiin käyttöön nykyisin, vesipula koskettaisi jopa lähes viittä miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti nykyisen 2,3 miljardin sijaan.
Vesipulaa merkittävästi lievittävä vaikutus näkyy kaikissa maanosissa, mutta se on erityisen hätkähdyttävää väkirikkaassa Kiinassa, jossa modernien tuotantomenetelmien hylkääminen johtaisi siihen, että maan lähes koko väestö eläisi
alueilla, joilla vesivarat eivät riitä asukkaiden ravinnon tuottamiseen. Voidaankin todeta että ruoantuotannon vedenkulutuksen tehostuminen on toisaalta vähentänyt vesipulaa ja
toisaalta mahdollistanut viime vuosisadan väestöräjähdyksen.

Yhteenveto
Maailman väestö tulee kasvamaan jatkossakin, ja kasvu tulee
todennäköisesti suurelta osin keskittymään alueille, joilla riittävän ravinnon tuottaminen on jo nyt haasteellista. Maatalouden laajeneminen uusille alueille ei enää ole mahdollinen
ratkaisu ongelmaan, sillä lähes kaikilla vesipulasta kärsivillä alueilla se on jo ylittänyt kestävän maankäytön rajat. Jot-
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ta ruoantuotannon vesipula saataisiin pidettyä kurissa, olisikin tärkeää pyrkiä tuottamaan ruokaa tehokkaammin nykyisiä resursseja käyttäen. Satojen kasvu on ollut
merkittävää erityisesti viime vuosisadan loppupuolella, mutta muun muassa Saharan
eteläpuoleisessa Afrikassa ja Intiassa maatalouden tuottavuutta voitaisiin lisätä edelleen (Mueller et al. 2012) kehittämällä tuotantomenetelmiä ja lisäämällä resurssien
käytön tehokkuutta, esimerkiksi siirtymällä pintakastelusta tihku- tai sadetuskasteluun (Jägermeyr et al. 2015). Tuotantomenetelmien kehitys vaatisi toki merkittäviä
taloudellisia investointeja, mikä lieneekin yksi kehitystä rajoittava tekijä näillä alueilla. Toisaalta ruoan arvoketjun loppupäässä ruokajätteen vähentämisellä olisi mahdollista lisätä ruoan tarjontaa huomattavasti ilman tuotannon lisäystä (Kummu et
al. 2012; Jalava et al. in prep). Paikallisen ruoantuotannon lisäksi ruoan maailmankauppa tulee jatkossakin olemaan merkittävä tekijä globaalin ruokaturvan kannalta. Tästä syystä kestävän globaalin ruokasysteemin saavuttamiseksi olisikin tärkeää
kehittää myöskin maailmankauppaa ja kauppapolitiikkaa.
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Nälästä kärsivien ihmisten määrä maailmassa on viimeisimpien tilastojen
mukaan noin 795 miljoonaa. Nälkäisten osuus väestöstä on suurin Saharan
eteläpuolisessa Afrikassa, kun taas määrällisesti eniten nälkäisiä on eteläisessä ja Kaakkois-Aasiassa. Nälkäisten määrä on vähentynyt 1990-luvun alkuun verrattuna, samoin on pienentynyt nälkää näkevien osuus väestöstä.
Vähenemisen tahti ei kuitenkaan ole riittänyt siihen, että YK:n tavoite nälän
puolittamisesta vuodesta 1990 vuoteen 2015 olisi toteutunut.

N

älkäongelma on pahin alueilla, joilla väestö kasvaa nopeimmin. Siellä
resurssit maatalouden harjoittamiseen ovat jo nyt niukat ja samalla ilmastonmuutoksen vaikutus on haitallisinta
(UNCTAD 2013). Kokonaisuutta katsoen ruokaturvattomuus ei kuitenkaan johdu
siitä, että maailmassa tuotettaisiin liian vähän ruokaa. Tämänhetkinen tuotanto tasaisesti jaettuna koko väestölle turvaisi kaikille ihmisille aikuisen energian tarpeen
täyttävän määrän, noin 2 800 kilokaloria
päivässä (FAO 2012). Ruokaturvan saavuttamisen tiellä onkin muita esteitä, kuten
tarjonnan ja hinnan vaihtelut, köyhyys sekä ruoan heikko laatu ja ravitsevuus (Karttunen ym. 2014).
Ruoantuotannon ongelmia ei voi sivuuttaa, koska maailman väestö kasvaa ja
ruokaa tarvitaan lisää. Myös ihmisten ruokamieltymykset muuttuvat, ruokaa joutuu
hukkaan ja osa maataloustuotteista käytetään muuhun kuin ihmisravinnoksi.
Ilmastonmuutos on yksi suurimmista
ruoantuotannon tulevaisuutta muuttavista tekijöistä (UNCTAD 2013). Tuotannon
määrän lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa
myös muihin ruokaturvan ulottuvuuksiin:
ilmakehän kohoava hiilidioksidipitoisuus
voi esimerkiksi vähentää kasvituotteiden
sinkki-, rauta- ja valkuaispitoisuuksia ja
samalla kasvattaa niiden tärkkelys- ja so-

keripitoisuuksia. Tämä voi entisestään pahentaa piilonälkää eli puutetta tärkeistä ravintoaineista (FAO 2015).

Muutoksia lämpötiloissa,
sademäärissä ja ääri-ilmiöissä
Ilmastonmuutos vaikuttaa maatalouteen
lämpötilan ja sadannan muutosten, merenpinnan nousun, jäätiköiden sulamisen sekä sään ääri-ilmiöiden yleistymisen kautta.
Kalatalous kärsii edellä mainittujen lisäksi
merten lämpenemisestä ja happamoitumisesta. (Porter ym. 2014). Jo tähän mennessä ilmakehään kertyneet kasvihuonekaasut
aiheuttavat sen, että lämpeneminen jatkuu
lähivuosikymmeninä, vaikka uusia päästöjä ei enää syntyisi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset sademäärissä vaihtelevat alueittain.
Maapallon korkeilla leveysasteilla vuosittaisen sademäärän ennakoidaan kasvavan,
kun taas maapallon keskivyöhykkeellä ja
sub-trooppisilla kuivilla alueilla sen ennakoidaan vähenevän. Myös sadannan ääriilmiöiden, kuivuuksien ja tulvien, ennakoidaan lisääntyvän erityisesti maapallon
keskivyöhykkeillä. Vedenpinnan ennakoidaan nousevan 20–80 senttia lähes kaikilla
valtamerien rannikkoalueilla vuoteen 2100
mennessä. (IPCC 2014).
Maatalouden kasteluveden osuus maail-
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Kuva 1. Nälkäisten määrä 2014–2016, miljoonaa ihmistä. Lähde: FAO, IFAD ja WFP 2015.

Kuva 1. Nälkäisten määrä 2014–2016, miljoonaa ihmistä. Lähde: FAO, IFAD ja W
man kaikesta makean veden käytöstä on noin 70 prosenttia.
Tällä kastellaan runsaat 25 prosenttia maailman viljelyalasta (FAO 2009). Jollei nykyisten vettä tuhlaavien kastelujärjestelmien tehokkuutta saada parannettua, maailman makea
vesi ei riitä laajamittaiseen uusien alueiden ottamiseen kastelun piiriin. Kastelun lisääminen voi kuitenkin olla paikallinen ratkaisu ilmastonmuutoksen haasteisiin erityisesti siellä,
missä vielä on runsaat pinta- tai pohjavesivarat.
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset kasvintuotantoon ovat jo
näkyvissä useilla alueilla ja ne ovat useammin kielteisiä kuin
myönteisiä. Myös kalataloudessa sekä saaliiden määrä että
jakautuminen eri alueiden kesken ovat muuttumassa (Porter ym. 2014).
Pahimmat ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat
alueille, jotka jo nyt kamppailevat nälkäongelman kanssa.
Lämpö- ja vesistressi uhkaavat viljelykasvien tuottavuutta
monin paikoin niin, että se ylittää kohoavan hiilidioksidipitoisuuden mahdollisesti tuoman kasvuhyödyn. Korkea lämpötila heikentää myös kotieläinten hyvinvointia ja tuotantokykyä. Laiduntavien kotieläinten rehun- ja vedensaanti
voivat kuivuuden takia olla uhattuna erityisesti kuivilla ja
puolikuivilla alueilla. Tautien ja tuholaisten lisääntyminen
vaikeuttaa sekä kasvin- että kotieläintuotantoa. Kalataloudessa saaliiden lisäämismahdollisuudet ovat hyvin pieniä jo
nykyisen liikakalastuksen takia. Ilmastonmuutos näyttäisi
heikentävän kalastusmahdollisuuksia entisestään erityisesti
päiväntasaajan rannikkovesillä (Porter ym. 2014).

Sopeutuminen on välttämätöntä
Jotta ruoantuotanto voidaan kasvuolojen muuttuessa turvata, tarvitaan erilaisia keinoja sopeutua muutoksiin sekä hallita riskejä. Viljelijät kaikkialla maailmassa ovat aina joutuneet sopeuttamaan tuotantoaan muuttuvien sääolojen takia.
Tulevaisuudessa muutosten arvioidaan kuitenkin olevan ilmastonmuutoksen takia niin suuria, etteivät perinteiset sopeutumiskeinot enää riitä. Siksi tarvitaan tutkimusta sekä
mahdollisten muutosten ymmärtämiseksi että sopeutumiskeinojen kehittämiseksi.
Kasvintuotannossa tarvitaan muutoksia kylvöajankohdissa, kasvilaji- ja -lajikevalinnoissa sekä viljely- ja kastelutekniikoissa. Myös sadeveden keräämiseen ja varastointiin tarvitaan
uusia ratkaisuja. Maaperän vedenpidätyskykyä ja kasteluveden käytön tehokkuutta on parannettava. Usein tarvitaan
myös kasvivalikoiman ja toimeentulolähteiden monipuolistamista niin, ettei toimeentulo ole yhden kasvin varassa.
Sopeuttamista tarvitaan myös koko tuotantojärjestelmässä,
kuten varastoinnin kehittämisessä sekä rahoitus- ja vakuutusratkaisuissa (Porter ym. 2014).
Myös kotieläintuotantoa on mahdollista sopeuttaa ilmastonmuutokseen erilaisilla keinoilla. Eläinten jalostuksessa voidaan painottaa terveyttä ja kestävyyttä. Laiduntavien
eläinten rehunsaantia voidaan parantaa valikoimalla sopivia
laidunkasveja sekä sopeuttamalla eläinmäärää laitumen kuntoon. Oikeanlainen ruokinta ja riittävä vedensaanti lisäävät
vastustuskykyä sekä muuttuvia sääoloja että tauteja ja tuholaisia vastaan. Myös kotieläinsuojissa voidaan ottaa huomi-
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Kuva 2. Kasvihuonekaasujen lähteet maataloudessa (%) Lähde: FAOSTAT 2014.

oon muuttuvien sääolojen aiheuttamat vaatimukset (FAO
2013). Ongelmana monissa sopeutustoimissa tosin on, että
köyhimmillä pienviljelijöillä ei ole niihin varaa.
Kalatalouden ja kalastuksen varautumista ja sopeutumista
muutoksiin edistävät muun muassa säätiedotukset, aiempaa
turvallisemmat kalastusalukset sekä alenevan saaliin korvaaminen nostamalla tuotteiden jalostusastetta. Kalakantojen
siirtyessä kokonaan uusille alueille merten lämpenemisen ja
happamoitumisen takia tarvitaan usein myös elinkeinojen
monipuolistamista. Vesiviljelyssä voidaan vaihtaa kasvatettavia lajeja, kuten siirtyä levien kasvattamiseen sekä jalostaa kestävämpiä ja terveempiä kalakantoja. Kalalammikoiden
sijainnilla, veden säätelyllä, rehun laadulla sekä ruokintatavoilla kasvattajat voivat parantaa kasvatettavien kalojen hyvinvointia. Rannikkoalueilla mangrovemetsät ovat tärkeitä
niin kalataloudelle kuin rannikkoalueiden asukkaille, koska
ne tarjoavat suojaa myrskyjä vastaan sekä lisääntymispaikkoja kaloille (FAO 2013).
Vaikka kansainvälinen kauppa voi osittain auttaa ruuan
tarjonnan vakauttamisessa, se ei ole ratkaisu ilmastonmuutokseen sopeutumisessa köyhimmissä maissa. Jos muutokset
iskevät ennusteiden mukaisesti pahimmin jo nyt ruokaturvattomiin maihin, joutuisivat nämä maat tuontiriippuvuuden kasvaessa kohtaamaan myös ruuan maailmanmarkkinahintojen kasvavat vaihtelut. Tämä voisi entisestään kurjistaa
niiden tilannetta (FAO 2015).

viidennen arviointiraportin mukaan maatalouden osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on 10–12 prosenttia. Tämän lisäksi maatalous aiheuttaa välillisesti noin 12 prosenttia päästöistä, jotka syntyvät metsien hävittämisen ja muiden
maankäytön muutosten, kuten soiden kuivaamisen kautta
(Kuva 2). Myös maatalouden käyttämästä energiasta syntyy
kasvihuonekaasupäästöjä, mutta ne lasketaan energiasektorin
päästöiksi (Bruckner ym. 2014). Maatalous on siten vastuussa noin neljänneksestä kasvihuonekaasupäästöistä, ja aiheuttaa näin energiantuotannon jälkeen toiseksi eniten päästöjä.
Jollei ilmastonmuutoksen pahimpien skenaarioiden toteutumista pystytä torjumaan, maatalouden sopeutuminen
muutoksiin tulee ennen pitkää joko mahdottomaksi tai ainakin hyvin kalliiksi. Katastrofaalisen ilmastonmuutoksen
torjumiseksi päästöjä onkin vähennettävä kaikilla talouden
sektoreilla. Myös maatalous voi itse osaltaan vaikuttaa siihen, miten ilmasto tulevina vuosikymmeninä muuttuu. Koska ruoantuotantoa on lisättävä tulevina vuosina ihmiskunnan kasvavien tarpeiden tyydyttämiseksi, on tärkeää pystyä
irrottamaan tuotannon kasvu ja kasvihuonekaasupäästöjen
kasvu toisistaan.
Ruoantuotannon ilmastovaikutusta voidaan vähentää monin keinoin. Muuttamalla viljelytekniikoita, vähentämällä
metsien ja suomaiden raivausta maatalouskäyttöön, lisäämällä hiilen sitoutumista erityisesti laidunmaihin, parantamalla kotieläinten terveyttä ja ruokintaa sekä käyttämällä lantaa
ja muita sivutuotteita energiantuotantoon voidaan vähentää
päästömääriä joko absoluuttisesti tai ainakin suhteessa tuotetun ruoan määrään (FAO 2013). Viljelijöitä kannustetaan
lisäksi optimoimaan lannoitteiden käyttöä ruoantuotannossa. Tärkeitä tavoitteita ovat myös ravinteiden kierrättäminen

Kuva 2. Kasvihuonekaasujen lähteet maataloudessa (%) Lähde: FAOSTAT 2014
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vuosikymmeninä muuttuu. Koska ruoantuotantoa on lisättävä tulevina vuosina ihm
kasvavien tarpeiden tyydyttämiseksi, on tärkeää pystyä irrottamaan tuotannon kas
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ja täysin suljettu ravinnekierto (UNCTAD 2013).
Monet maatalouden ilmastopäästöjä vähentävistä keinoista lisäävät samanaikaisesti ruoantuotannon tehokkuutta, kestävyyttä sekä tuottavuutta ja parantavat sopeutumiskykyä.
Hyvänä esimerkkinä on peltometsäviljely, jossa puiden karike sekä juuret auttavat sitomaan hiiltä maaperään. Hiilen
määrä parantaa maan rakennetta ja kykyä sitoa vettä ja ravinteita, ja tekee siten maasta kestävämmän eroosiota vastaan.
(The World Bank 2012).
Yksi keino vähentää ruokajärjestelmän kasvihuonekaasupäästöjä on vähentää ruoan hävikkiä matkalla pellolta pöytään. Kehitysmaissa kehitettävää olisi tällöin erityisesti maatiloilla tapahtuvassa varastoinnissa, ja kehittyneemmissä maissa
kaupan ja kotitalouksien hävikin vähentämisessä. Tuotetun
ruoan tarkempi hyväksikäyttö vähentäisi selvästi tuotannon
lisäämistarvetta. Näin maatalouden päästöt kasvaisivat ennakoitua vähemmän eikä makean veden varoja tarvitsisi ylikäyttää kasteluun (FAO 2011).
Ruoan kuluttajan rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ei rajoitu vain hävikin vähentämiseen. Kasvisvoittoinen
ruokavalio on ilmaston kannalta ystävällisempi kuin runsaasti eläinperäisiä tuotteita sisältävä ruokavalio. Ruoka-aineiden monipuolinen käyttö tukee myös ruoantuotantoalueiden biodiversiteettiä ja sopeutumiskykyä (Galluzzi ym.
2011). Vallitsevilla ruokavalioilla ja niiden muutoksilla on
suuri merkitys niin ruoan riittävyyden kuin ruokajärjestelmän ympäristövaikutusten kannalta.
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Eroosioaines pellolta
maatalouskosteikkoon
ja takaisin
– miten käy fosforin?
Pellolta valumaveden mukana kulkeutuva eroosioaines joutuu matkallaan erilaisiin olosuhteisiin, jotka muuttavat maa-aineksen fosforisisältöä
ja sen fosforinpidätyskykyä oleellisesti. Maatalouskosteikkoon päätynyt
aines on köyhtynyt kasveille käyttökelpoisesta fosforista. Sedimentin hienojakoisuus ja oksidipinnat pidättävät fosforia tehokkaasti – jos olosuhteet ovat hapelliset. Hapettomissa pohjissa suuri fosforireservi saattaa vapautua kosteikon veteen, kun fosforia pidättävät rautaoksidit pelkistyvät
ja liukenevat. Kosteikosta ruopatun sedimenttiaineksen kuivuminen ja hapettuminen ovat omiaan lisäämään fosforille suotuista pidättymispintaa.
Kuva 1. Liedonperän kosteikko Tarvasjoella.
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Taulukko 1. Tiedot laskeutusallas-kosteikoista.
Kohde
PerustamisKosteikon
Valuma-alue
(Sijaintikunta)
vuosi
Koko		
				

Kosteikon
Peltoprosentti
koko/valuma
valuma-alueella
-alue		

Savespitoisuus		
valuma-alueen
peltomaassa

		
m2

km2

%

%

%

Ojainen (Jokioinen)

2000

370

0,16

0,24

100

45

Liedonperä (Tarvasjoki)

1995

4850

0,99

0,49

50

35

1998

6000

0,12

5,00

100

58

0,61

< 0,05

63

45

0,73

0,12

64

72

Hovi
(Vihti)

Nautela*
2005
tyypiltään
(Lieto)		ojamainen
Kakskerta** (Turku)
2006
850
*Saostuskemikaalina rakeinen ferrisulfaatti
**Saostuskemikaalina polyalumiinikloridiliuos

M

aatalouden vesistökuormituksen vähentäminen, erityisesti fosforin osalta, on tärkeää sisävesiemme ja
rannikkovesiemme rehevöitymisen pysäyttämiseksi.
Viljelysmailta karkaavat ravinteet ovat myös tappio maataloudelle. Valumavesien mukana pelloilta kulkeutuu eroosioainesta ja ravinteita, joiden pääsyä vesistöön pyritään estämään
esimerkiksi laskeutusallas-kosteikoiden avulla.
Laskeutusaltaat ja kosteikot ovat koko ajan kuuluneet
maatalouden ympäristöohjelman erityistuen toimenpiteisiin. Myös uudella ohjelmakaudella 2014-2020 kosteikon
perustamista varten voi hakea ei-tuotannollisten investointien korvausta tai kosteikon hoidosta voi tehdä ympäristösopimuksen. Tukiehtojen mukaan kosteikon pinta-alan tulee

olla vähintään 0,3 ha ja sen suhteellisen koon 0,5 prosenttia
valuma-alueesta. Valuma-alueesta vähintään 20 prosenttia on
oltava peltoa. Ravinteiden ja eroosioaineksen pidättämisen
lisäksi monivaikutteisilla kosteikoilla on myös muita arvoja,
kuten luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja maaseutumaiseman elävöittäminen. Ympäristötuen piirissä on vajaat
1100 kosteikkoa (Mavi, sähköpostitiedustelu 30.4.2015).
Altaiden syvänteisiin kertyy runsaasti partikkelimuotoista fosforia sisältävää sedimenttiä, joka on poistettava käytännössä 2-5 vuoden välein, kun sedimentille varattu tila altaassa täyttyy. Sedimentti suositellaan levitettäväksi takaisin
pelloille (Puustinen ym. 2007, s. 69), mikä tukee pyrkimystä suljetumpaan ravinnekiertoon. Eroosioprosessin aikaisten
olosuhdemuutosten tiedetään kuitenkin vaikuttavan oleellisesti fosforin pidättymiseen ja vapautumiseen maa-aineksesta
(esim. Yli-Halla ym. 1995, Uusitalo ym. 2000).
Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ympäristötieteiden
laitoksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteisessä LASSE (Laskeutusallas-kosteikosta poistettavan sedimentin peltolevitys)
-hankkeessa on tutkittu kosteikkosedimenttien ominaisuuksia ja fosforisisältöä erityisesti kasvinravitsemuksen näkökulmasta. Kerromme tässä artikkelissa hankkeen päätuloksista.

Tutkimuksessa viisi maatalouskosteikkoa
Hankkeessa luonnehdittiin viidestä erilaisesta maatalouskosteikosta kerättyjen sedimenttinäytteiden kemiallisia ominaisuuksia ja verrattiin niitä lähivaluma-alueen peltomaanäytteiden ominaisuuksiin. Näytteiden ominaisuuksia vertaamalla
saatiin käsitys siitä, mitä tapahtuu maapartikkeliin sitoutuneelle fosforille, kun 1) maa-aines kulkeutuu valumaveden
mukana kohti kosteikkoa (tai vesistöä), 2) partikkeli laskeutuu altaan pohjalle ja olosuhteet muuttuvat mahdollisesti hapettomiksi (pelkistyneiksi) ja 3) ruopattu maa-aines hapettuu uudelleen.
Tutkimuksessa oli viisi savimaalle perustettua maatalouskosteikkoa Varsinais-Suomessa (Taulukko 1). Kahdessa
kosteikossa oli käytetty kemikaalikäsittelyä tulevaan veteen:
Kakskerrassa polyalumiinikloridiliuos ja Nautelassa ferrisulfaattirae. Kosteikoista otettiin syksyllä 2012 sedimenttinäytteet (0 – 17 cm) ja lähivaluma-alueen peltomaan muokkauskerroksesta otettiin kolme linjanäytettä. Maaperätieteessä
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10,0
P0 1. sato

9,0

P0 2. sato
P0 3. sato

8,0

P150 1. sato
P150 2. sato

P‐otto, mg/astia

7,0

jon alumiinin (Al) ja raudan (Fe) oksideja. Sedimentillä on
siten suuri fosforinpidätyskyky. Mikäli olosuhteet kosteikon
pohjalla käyvät hapettomiksi, mikä ainakin osan vuodesta on
hyvin todennäköistä, pelkistyy Fe(III) liukoiseksi Fe(II):ksi.
Sedimentin ruoppauksessa liukoinen Fe hapettuu ja saostuu
uudelleen Fe-oksideiksi, jotka tarjoavat runsaasti uusia pidätyspaikkoja liuenneelle fosforille.

P150 3. sato

6,0

Sedimentti köyhtynyt kasveille
käyttökelpoisesta fosforista

Peltomaan ja sedimentin fosforin kokonaispitoisuudet olivat lähes yhtä suuret (Taulukko 2). Eroja oli kuitenkin siinä,
miten fosfori on sitoutunut maahiukkasiin. Fosforin sitou4,0
tumisella erilaisiin fraktioihin on ratkaiseva vaikutus fosforin käyttökelpoisuuteen kasveille ja samalla myös alttiuteen
3,0
huuhtoutua.
Peltomaassa oli kasveille käyttökelpoista fosforia (Al:n sitoma)
noin kaksinkertaisesti verrattuna sedimenttiin. Kun
2,0
maahiukkanen lähtee pellosta veden irrottamana eroosioaineksena kohti kosteikkoa tai vesistöä, siitä vapautuu Al:n si1,0
tomaa fosforia valumaveteen, ja tämä fosfori on suoraan leville käyttökelpoista.
0,0
Poikkeuksena tästä olivat Hovin ja Kakskerran kosteikot.
100/0
87,5/12,5
75/25
50/50
Fosforia
hyvin pidättäväksi tunnetun Hovin kosteikon (Liikasvualusta peltomaa/sedimentti (%)
kanen ym. 2004) suuri suhteellinen koko lisää viipymäaikaa kosteikossa
ja myös
helppoliukoista
fosforia
pidättyy
KuvaKuva
2. Raiheinän
fosforin
ottootto
(mg/astia)
lannoitustasoilla
0 ja 150 mg/kg.
Kasvualustana
Liedonperän
kosteikon
peltomaa
/ se2. Raiheinän
fosforin
(mg/astia)
lannoitustasoilla
dimentin
Al-oksideihin
runsaasti.
Kakskerrassa
kosteikkoon
0 ja 150‐seokset.
mg/kg. Kasvualustana
Liedonperän
kosteikon (n=3).
peltosedimentti
Virhepalkit kuvaavat
keskihajontaa
lisättävän kemikaalin Al-yhdisteet pidättävät helppoliukoismaa / sedimentti -seokset. Virhepalkit kuvaavat keskihajonta fosforia hyvin tehokkaasti. Kemikaaliavusteisesti sedimenttaa (n=3).
tiin pidättynyttä fosforia ei kuitenkaan voi suoraan rinnastaa
kasveille käyttökelpoiseksi fosforiksi.
yleisesti käytettävien menetelmien ja Changin ja Jacksonin
Kosteikon pohjasedimenteissä oli runsaasti Fe-oksideihin
fraktiointimenetelmän (Hartikainen, 1979) avulla tutkit(Fe:n sitoma) sitoutunutta fosforia, jonka liukoisuus riippuu
tiin sedimentin ja peltomaan fosforisisältöä ja muita omiolosuhteista. Fe-oksidit liukenevat pelkistyneissä olosuhteisnaisuuksia.
sa vapauttaen myös niihin sitoutunutta fosforia kosteikon
Sedimentin sisältämän fosforin käyttökelpoisuutta raiheiveteen. Havaitsimme näytteenoton yhteydessä hapettomia
nälle selvitettiin astiakokeella kasvihuoneessa. Kahden tutkipohjia kaikissa kosteikoissa. Hellejaksojen korkea lämpötila
muskosteikon sedimenttiä ja valuma-alueen peltomaata seja kosteikon suuri biologinen aktiivisuus edistävät hapettokoitettiin neljässä eri seossuhteessa; sedimenttiä 0; 12,5; 25
mien olojen syntymistä.
ja 50 prosenttia. Seokset jaettiin kahteen osaan, joista enApatiittisen fosforin pitoisuuksissa ei ollut merkittäviä
simmäiset eivät saaneet P-lannoitusta ja jälkimmäiset saivat
eroja peltomaan ja sedimentin välillä. Tämä fraktio on biorunsaan fosforilannoituksen 150 mg P kg-1 maa-sedimentlogisesti käyttökelvotonta, mineraaliaineksen rakenteellista
tiseosta. Kaikki ruukut saivat lisäksi N-, K-, Mg- ja S-lannoifosforia.
tuksen. Raiheinästä korjattiin kolme satoa, joista määritettiin
fosforipitoisuus ja kuiva-ainesato.
5,0

Fosforinkyllästysaste pienin sedimentissä

Sedimentit hyvin hienojakoisia
Sedimentit olivat lajitekoostumukseltaan paljon hienompia
kuin peltomaa, josta aines on lähtöisin (Taulukko 2). Suuri savespitoisuus (maapartikkelin koko < 2 µm) sedimentissä
kertoo selektiivisestä eroosiosta eli hienoimpia maapartikkeleita kuljettavasta eroosiosta. Maapartikkeleiden sedimentoitumisen ja kertymisen myötä on perusteltua sanoa, että kosteikot pidättävät kiintoainesta.
Kosteikon pohjalle kertyvä maa-aines on hienojakoista savesta, ja tällaisessa lajittuneessa aineksessa on luontaisesti pal-
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Kosteikon ruoppauksessa hapettoman pohjan liukoinen
Fe(II) saostuu uudelleen ilmakehän hapen vaikutuksesta,
jolloin syntyy paljon uutta Fe-oksidipintaa eli lisää pidätyspaikkoja fosforille. Tämä näkyi fosforinkyllästysasteessa, joka
hapettuneella sedimentillä oli pienempi verrattuna peltomaahan (Taulukko 2). Kuivuneella ja hapettuneella sedimentillä
on täten suuri taipumus sitoa fosforia.
Hovin ja Nautelan kosteikoissa fosforinkyllästysaste sedimentissä oli suhteellisen suuri. Hovissa tämä johtui suuresta
Al-oksideihin pidättyneestä fosforifraktiosta. Nautelan kosteikossa taas ferrisulfaatin lisäys (uutta pidätyspintaa) kos-
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Taulukko 2. Kosteikoiden peltomaan ja kuivan (hapettuneen) sedimentin savespitoisuudet, Al- ja Fe-oksidipitoisuudet (Alox,
Feox), fosforinkyllästysaste, kokonaisfosfori sekä Chang & Jacksonin fosforifraktiot (helppoliuk., Al:n sitoma, Fe:n sitoma ja apatiittinen fosfori) keskiarvo ± keskivirhe.
Kosteikko		
Saves Alox
Feox
					
		
Ojainen

%

FosforinKokonais- Helppoliukoinen Al:n sitoma Fe:n
Apatiittinen
kyllästysaste fosfori
fosfori
fosfori
sitoma fosfori

mmol kg-1 mmol kg-1 %

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1

mg kg-1 mg kg-1

Peltomaa
45
112 ± 9
223 ± 18
9.6
1450±66
0.3±0.1
132±6
365±17 215±17
Kuiva
82
292 ± 5
261 ± 3
6.1
1467±6
0.2±0.2
76±8
450±41 174±26
sedimentti									

Kakskerta Peltomaa
72
159 ± 19
257 ± 16
4.8
1239±30
0±0
29±2
278±15 131±14
Kuiva
79
728 ± 4
249 ± 2
1.9
1200±10
0±0
130±1
156±13 156±8
sedimentti*									
Liedonperä

Peltomaa
35
93 ± 3
191 ± 13
5.4
993±50
0.4±0.1
51±7
184±20 284±7
Kuiva
62
186 ± 2
351 ± 4
2.2
972±12
0±0
10±2
172±4 280±21
sedimentti									

Hovi

Peltomaa
58
158 ± 4
203 ± 14
2.7
975±19
0±0
26±0
123±6
Kuiva
82
191 ± 3
172 ± 3
6.4
1057±13
0±0
35±2
323±9
sedimentti									

Nautela

Peltomaa
45
Kuiva
54
sedimentti**

81 ± 3
117 ± 2

195 ± 14
225 ± 2

9.1
6.0

1244±31
1132±10

0.1±0.1
0±0

68±1
36±3

135±10
174±14

319±27 304±35
280±14 286±7

*Saostuskemikaalina rakeinen ferrisulfaatti
**Saostuskemikaalina polyalumiinikloridiliuos

teikkoon tulevaan veteen näkyi sedimentin korkeana fosforinkyllästysasteena.

Peltoon palautettu sedimentti
pidättää lannoitefosforia
Astiakokeessa kasvatettiin raiheinää kasvihuoneessa kasvualussa, joka sisälsi peltomaata ja sedimenttiä eri seossuhteissa. Koe osoitti sedimentin pidättävän fosforia kasvien ulottumattomiin. Tämä havaittiin sekä runsaan fosforilannoituksen
saaneilla kasveilla että lannoittamattomilla kasveilla. Mitä
enemmän sedimenttiä kasvualustassa oli, sitä pienempi oli
kasvin fosforin otto (Kuva 2). Myös sato pieneni ja fosforin
puutosoireet yleistyivät, kun sedimentin osuutta kasvualustassa lisättiin. Kasvatuskokeen tulokset viittaavat siihen, että
peltoon levitetty kosteikkosedimentti saattaa pidättää pellossa myös lannoitefosforia kasveille käyttökelvottomaan muotoon.

Päätelmät
Maatalousmaiden vesieroosio aiheuttaa erityisesti savimailta
runsasta partikkelimuotoisen fosforin huuhtoumista. Keskimäärin pelloiltamme lähtee eroosion seurauksena noin 600
kg maa-ainesta hehtaarilta vuodessa (Puustinen ym. 2010).
Liikkeelle lähtenyt maapartikkeli luovuttaa helppoliukoista
fosforia valumaveteen ja kosteikkoon sedimentoitunut partikkeli on köyhtynyt kasveille käyttökelpoisesta fosforista.
Hapettomissa pohjissa Fe-oksideihin sitoutunut suuri fosforireservi saattaa vapautua kosteikon veteen, kun pelkistynyt
Fe(II) liukenee. Tällaisen aineksen ruoppaaminen synnyttää
runsaasti uutta fosforin pidätyspintaa liukoisen Fe:n hapettuessa ja saostuessa, ja peltoon levitetty sedimentti hapettuu täysin. Sedimentin suuri taipumus pidättää fosforia saat-

taa aiheuttaa viljelykasveille ankaraakin fosforin puutetta, jos
maatalouskosteikon sedimenttiä levitetään peltoon runsaasti.
Levitys laajalle alalle ja muokkaus kyntökerrokseen sekä painanteiden täytön välttäminen vähentävät kasveille aiheutuvaa riskiä fosforin puutoksesta.
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Olli Varis valittiin Aalto-yliopiston
Matti Pursula -professuuriin
Vesitalouden professori Olli Varis
on nimitetty Aalto-yliopistoon perustettuun Matti Pursula –professuuriin. Varis on toiminut professorina Teknillisessä korkeakoulussa ja
sittemmin Aalto-yliopistossa vuodesta 2008 ja Insinööritieteiden
korkeakoulun tutkimuksesta ja innovaatioista vastaavana varadekaanina vuodesta 2013.
Teksti: TUOMO HÄYRYNEN
Kuva: AALTO-YLIOPISTO

A

alto-yliopisto perusti vuonna 2010
kolme professuuria kunnioittamaan yliopiston perustajakorkeakoulujen rehtorien työtä. Professuureihin
nimitetään tieteenalallaan erityisen ansioituneita henkilöitä. Matti Pursula toimi Teknillisessä korkeakoulussa liikennetekniikan professorina ja vuosina 2003
- 2009 rehtorina. Pursulan tutkimustyön
tärkeimpiä alueita olivat muun muassa liikenteen simulointi ja ohjaus sekä liikennevirtojen ominaisuudet.
”Valinta tuli yllätyksenä, sillä muidenkin tieteenalojen piiristä oli paljon tasokkaita ehdokkaita tarjolla. Pidän tätä hienona kunnianosoituksena perinteisille
insinööritieteille, vesialalle sekä valitsemallemme kansainväliselle tutkimustyölle”, professori Olli Varis arvioi.
Nyt täytetyn professuurin lisäksi on perustettu Yrjö Sotamaa -professuuri alanaan
”New frontiers in design”, johon on nimitetty professori Ramia Mazé ja Eero Kasanen -professuuri, johon on nimitetty rahoituksen professori Matti Keloharju.
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Kansainvälinen näkökulma korostuu
Olli Varis on työskennellyt vesitalouden professorina vuodesta 2008. Varis on kansainvälisesti arvostettu ja tunnettu vesi- ja ympäristöalan tutkija ja opettaja, jonka erikoisalaa ovat
globaalit vesikysymykset sekä kehityksen ja luonnonvarojen
kestävän käytön vuorovaikutus. Hän on erityisen arvostettu
Aasian kasvaviin talouksiin liittyvistä tutkimuksistaan.
”Kysymykset veden ja yhteiskuntien kehityksen välisestä vuorovaikutuksesta pysyvät tutkimuksen painopisteenä.
Maantieteellisesti tutkimuksia jatketaan edelleen Keski- ja
Kaakkois-Aasiassa, mutta myös Suomen ja EU:n asiat ovat
voimakkaasti esillä. Pyrimme laajentamaan tutkimus- ja opetustoimintaamme, vaikka yliopistojen rahoitusta on viime aikoina leikattu” Varis sanoo.

välillä. Niin ikään Varis korostaa, että uusien innovaatioiden kehittäminen ja aktiivinen toiminta aloittavien ns. start
up –yritysten kanssa kuuluu tärkeisiin kehittämiskohteisiin.
”Vesitalouteen liittyy teknologian lisäksi monia muita näkökulmia kuten digitalisaatio, yhteiskunnallinen kehitys, politiikka ja talous, joita on ymmärrettävä hyvien tulosten aikaansaamiseksi. Näin ollen linkittyminen korkeakoulujen
välillä tulisi olla luonteva osa vesitalouden tutkijoiden ja opiskelijoiden toimintaa. Innovaatioiden ja uusien yritysten kehittämisessä isossa roolissa ovat esimerkiksi Aalto-yliopiston
Sustainable Global Technologies –koulutusohjelma sekä yhteistyö SLUSH-tapahtuman ja Finnish Water Forumin kanssa”, Olli Varis kertoo.

Poikkitieteellisyyttä ja innovaatioita
Vesitalouden tutkimusalalle leimaa antava piirre on voimakas poikkitieteellisyys. Professori Varis näkeekin tärkeänä tutkimuksen verkottumisen eri korkeakoulujen ja tieteenalojen

Vesitalous
50 vuotta sitten
Onko mikään muuttunut vesialalla 50 vuodessa? Arvioi itse. Vesitalous-lehti julkaisee 50
vuotta vanhojen lehtien kansikuvia, joissa kerrotaan lehden keskeiset aiheet ja kirjoittajat.
Laajentamisen tarvetta salaojitustoiminnassa
Jaakko Kuusela: Velho- ja Ruotsinveden makeavesiallas Uudenkaupungin lähistöllä
Viljo Hintikka: Viljelysmaittemme salaojituksesta
N. Paukkonen: Kuulumisia Turun maanviljelysinsinööripiiristä
Ossi Seppovaara: Jätevesien aiheuttamista biologisista muutoksista
Reino Kalliola: Avauspuhe. Valtakunnallisen vesiensuojelupäivän pääjuhlassa Tampereella 20.10.1965
Vesiensuojelun neuvottelukunnan kansainvälisen toiminnan tapahtumia
Mirja Särkkä: Täydennystä hapen määritystä koskevaan tutkimukseen
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Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari
Energiataloudellinen jätevedenpuhdistamo
Tervetuloa! 85 nopeinta ehtivät mukaan seminaariin. Tilaisuus on osallistujille ilmainen.

Paikka: Viikinmäen jätevedenpuhdistamon auditorio
Aika: 25.11.2015 klo 15.00 – 18.30
Ilmoittautumiset: 11.11.2015 mennessä linkistä
https://www.webropolsurveys.com/S/0D3A0910B051641C.par
Ohjelma
Seminaarin puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Raimo Inkinen, HSY
15.00

Seminaarin avaus

puheenjohtaja Rauni Karjala, Jätevesijaosto

ENERGIA SUOMESSA
15.05

Valtakunnallinen energiatase ja
energiantuotannon rakenne Suomessa

johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus r.y.

ENERGIA SUOMALAISILLA PUHDISTAMOILLA
15.30
16.00
16.30
17.00

Energian tuotto ja käyttö Suomessa, kohti
resurssipuhdistamoa
Pienemmän vesilaitoksen energiastrategia ja
toimet – case Porvoo
Turun Seudun puhdistamon muuttuminen
energiaa tuottavaksi laitokseksi
Energian tuotto- ja säästötoimia Suomessa –
case-esittelyjä

tuotantopäällikkö Mari Heinonen, HSY
toimitusjohtaja Risto Saarinen, Porvoon Vesi
toimitusjohtaja Mirva Levomäki, TS-Puhdistamo
johtaja Kai Vakkila, Water Finland / Ramboll
Finland Oy

BENCHMARK MUUALLE
17.15
17.40
18.05
18.30

Optimization of the Aeration of Sewage Treatment
Plants with Advanced Process Control
Billundin biojalostamo

Dr. Andreas Pirsing, Siemens AG, Process
Industries and Drives, Germany
toimitusjohtaja Seppo Wallinmaa, Veolia Water
Technologies Finland - Baltics

Sellunkeittäjästä biotalousveturiksi, teollisuus
muutoksessa
Loppukeskustelu
Seminaarin päätös
Iltapala

johtaja Esa Laurinsilta, UPM-Kymmene Oyj / UPM
Teknologia, strategiset kumppanuudet

Lisätiedot:

Rauni Karjala
rauni.karjala@ramboll.fi
puh. 040 059 9561
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Water Association Finland

Suomen Vesiyhdistys ry:n
opintomatka Portoon
10.–14.9.2015, matkakertomus
Torstai 10.9.
Tapasimme muiden opiskelijoiden ja Vesiyhdistyksen jäsenten kanssa vasta Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Matkan
lähti kaikkiaan 40 henkilöä. Lento Helsinki-Porto sisälsi yhden välilaskun Frankfurtin lentokentällä, jossa jouduimme
odottamaan tovin ennen jatkolennon lähtöä. Niinpä kerkesimme hyvin tutustua toisiimme.
Lentomme jatkui Frankfurtista Portoon ja pian olimme
lähdössä lentokentältä matkaoppaan kanssa bussikierrokselle
Porton kaupunkiin. Kierroksen aikana meille esiteltiin Por-

ton nähtävyyksiä ja kerrottiin kaupungin historiasta. Kierros
päättyi hotellille, jossa majoituimme ja söimme ennen lähtöä Porton yliopistolle.
Vierailulla Porton yliopistolla (Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto) professorit ja tutkijat esittelivät
yliopiston saavutuksia ja hankkeita mm. aaltovoiman ja vesitekniikan parissa. Pääsimme myös käymään yliopiston tutkimustiloissa. Siellä eniten mielenkiintoa herätti suuri aalto-
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►►
kone, jonka avulla pystyttiin tutkimaan mm. aallonmurtajien
toimivuutta pienoismittakaavassa.

Perjantai 11.9.
Perjantaina ohjelmassa oli vierailu energiayhtiö EDP:n Foz
Tua -padon rakennustyömaalla. Matkareitti kulki Amaranten ja Vila Realin kautta ja yhteinen lounas nautittiin ravintola Calça Curtassa patotyömaan lähistöllä. Pato rakennetaan
Douro-joen sivuhaaraan, Tua-joen suuhun hyvin jyrkkäseinäiseen rotkolaaksoon 252 MW:n vesivoimalaa varten. Kyseessä on ns. pumppuvoimalaitos, jossa sähköverkon säätötarpeisiin tai taloudellisen tuloksen maksimointia varten
vettä pumpataan alhaisen sähköntarpeen tai muuten halvan
sähkön aikana voimalaitoksen yläpuolella sijaitsevaan altaaseen. Padotuskorkeus on 96 metriä ja padon korkeus 108
metriä. Rinnakkaisia turbiinitunneleita on kaksi, virtaama
kummassakin tulee olemaan 155 m3/s. Voimalaitoksen arvioitu nettotuotanto on 275 Gwh ja hankkeen budjetti on 333
milj. euroa, joten kyse on Pohjois-Portugalin kannalta merkittävästä taloudellisesta panostuksesta. 25 retkeläistä pääsi
kiertämän pikkubussilla mielenkiintoista työmaata sekä ulkoa että sisältä tunneleissa, joissa osa pintavaluista oli vielä tekemättä. Laitoksen oli tarkoitus olla tuotantokunnossa joulukuussa tänä vuonna, mutta tavoite ei näytä aivan toteutuvan.

Lauantai 12.9.
Lauantaina lähdimme tutustumaan Porton kaupunkiin lyhyellä jokiristeilyllä. Risteilyllä meille kerrottiin lisää Porton
ja Gaian kaupunkien historiasta, rakennuksista ja niitä yhdistävistä silloista. Ihastusta herättivät erityisesti Douro-joen
ylittävät massiiviset sillat, jotka yhdistävät kaksi kaupunkia,
Porton ja Gaian. Joitakin vanhoja siltoja on jätetty paikalleen,
vaikka ne eivät enää olekaan käytössä, kuten teräsristikkorakenteinen rautatiesilta.
Jokiristeily päättyi Douro-joen eteläpuoliseen Gaian kaupunkiin, missä tutustuimme Calem-viinikellariin. Calem
valmistaa erilaisia pöytäviinejä sekä portviinejä. Portviini on
pöytäviiniä hieman vahvempaa ja makeaa. Pöytäviinin tavoin
voi portviiniäkin on sekä punaisena että valkoisena ja nykyisin myös rosé-viininä. Portviini on saanut nimensä Porton
kaupungin mukaan, vaikka varsinainen portviinin säilytys
ja kypsennys tapahtuu Gaiassa. Portviini kypsytetään Gaiassa, sillä kaupungin etelänpuoleinen jokiranta saa vähemmän
auringonvaloa, mikä on mahdollistanut viileämmät ja tasaisemmat valmistusolosuhteet aurinkoisempaan Portoon verrattuna. Pääsimme viinikellarikierroksella myös maistamaan
sekä valkoista kuivaa portviiniä, että tummaa ja tammista
punaista portviiniä.
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Sunnuntai 13.9.2015
Sunnuntai valkeni hieman kylmänä ja sateisena. Kokoonnuimme bussille klo 8.30, josta aloitimme pitkän ajomatkan
kohti Douro-joen laaksoa Peso da Reguan alueelle. Parin tunnin ajomatkaan jälkeen saavuimme Quinta da Pachecan viinitilalle. Viinitila oli kaunis, vanha maalaiskartano, joka on
rakennettu jo 1700-luvulla. Vuosien varrella tila on useaan
otteeseen vaihtanut omistajaa, mutta pysynyt aina portugalilaisessa omistuksessa. Viinitila on muutoksista huolimatta
säilyttänyt vahvat juuret perinteiseen viinintuotantotapaan
eli viinirypäleet poljetaan jaloin. Vierailun aikana meillä oli
myös mahdollisuus maistaa sekä tilan tuottamaa portviiniä
että valko- ja punaviiniä.
Viininmaistelun jälkeen astuimme laivaan Paso de Réguassa. Jokiristeily vei meidät Douro-jokea pitkin pieneen Pinhãon kaupunkiin. Matkan varrella sijaitseva Bagaúste-padon
sulku nosti meidät yläjuoksulle noin puolessa tunnissa. Korkeusero oli jopa 25 metriä. Matkalla ihastelimme vuoristossa sijaitsevia viiniviljelyksiä ja söimme hyvin. Tiesitkö, että
viiniköynnöksen juuret voivat ulottua jopa 10 metrin syvyyteen? Douron alue on otollinen viinin viljelylle lämpimän
ilmastonsa sekä schist-kivien ansiosta, jota sirotellaan viiniköynnösten juureen. Lämpöä varaava kivikerros takaa tasaisen lämpötilan pensaille vuorokauden ympäri. Tämä on olennaista makealle viinisadolle.
Sunnuntainen retkemme loppui bussimatkaan takaisin
Portoon. Bussimatkalla aurinkokin alkoi jo hieman pilkottaa. Illalla kävimme lähellä hotelliamme sijaitsevassa ravintolassa yhteisillallisella, jossa puheenjohtaja lausui kiitokset
opiskelijoille aktiivisesta mukanaolosta ammatillisilla matkakohteilla, Erkki Santalalle, jonka paikalliskontaktit olivat
avainasemassa patovierailun järjestymisessä sekä koko ryhmälle mukavasta matkaseurasta.

Maanantai 14.9.
Maanantaina pakkasimme aamulla laukut valmiiksi kotimatkaa varten ja siirryimme bussiin, joka suuntasi kohti Vila
do Conden kaupungissa olevaa, 1700-luvun alkuvuosina rakennettua akveduktia, joka on jo v. 1910 luokiteltu yhdeksi Portugalin tärkeimmistä kansallisista monumenteista. Akveduktia tukee 999 pylväskaarta, joista osa on tuhoutunut.
Roomalaistyyliin rakennetun akveduktin alkuperäisenä tarkoituksena oli johtaa vettä 4 kilometrin päästä metsäylängön
lähteestä Vila do Condeen Santa Claran luostariin. National Geographic -lehden Espanjan versio pitää nykypäiviin
saakka osiltaan hyvin säilynyttä akveduktia eräänä maailman
kauneimmista.
Vila do Condesta siirryimme bussilla Matosinhosin rantakaupunkiin, jossa syötiin yhteislounas 5 Oceanos -ravintolassa. Lounaan jälkeen ohjelmassa oli kuljetus lentokentälle, josta lento Frankfurtin kautta Helsinkiin lähti klo 16:30.

LIIKEHAKEMISTO
 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

 SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Vesiautomaation
erikoisosaaja
jo vuodesta 1986.
Puhdas vesi ja ympäristö kaikille
www.teoteam.fi

 JÄTEVESIEN-JA LIETTEENKÄSITTELY

Suunnittelemme kokonaisvaltaiset
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme
ympäristötutkimuksessa ja konsultoinnissa. Tavoitteemme on luonnonvarojen kestävämpi käyttö – projektin
koko elinkaaren ajan.
www.poyry.fi

WASTE WATER Solutions

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti
Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620
info@huber.fi
www.huber.fi

 SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
 VEDENALAISET TARKASTUKSET
VEDENALAISET TARK ASTUKSET
MENETELMÄT:
- ROV (sukellusrobotti)
- Viistokaikupalvelut
- Tarkastukset sukeltamalla

KOHTEITAMME OVAT:
- Säiliöt / putket / tunnelit
- Satamat / laiturit / sillat
- Voimalaitokset ja padot
- Putki- ja kaapelilinjat
Weltek Oy
Meskantie 32
37200 Siuro

- Kartoitus ja etsinnät
- Kuilut ja kaivot
- Syvät ja ahtaat kohteet
- Muut vedenalaiset
rakenteet

Puh. 050 566 1528
www.weltek-sukellus.com
suuniittu@weltek-sukellus.com
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 VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET
Pyörreflotaatio

WATER TECHNOLOGIES

Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta
SIBELIUKSENKATU 9 B
PUH. 09-440 164

00250 HELSINKI
www.rictor.fi

www.kaiko.fi

•
•
•
•
•

Vuodonetsintälaitteet
Vesimittarit
Annostelupumput
Venttiilit
Vedenkäsittelylaitteet

Kaiko Oy
Henry Fordin katu 5 C
00150 Helsinki

Innovatiivisia veden- ja
jätevedenkäsittelyn ratkaisuja
www.veoliawatertechnologies.fi

Puhelin (09) 684 1010
Faksi (09) 6841 0120
S-posti: kaiko@kaiko.fi

 VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

Kokonaisratkaisut vesihuoltoon
Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput,
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja
käynnissäpito

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

KESTÄVÄN
VESIHUOLLON
KUMPPANI
Ammattilaisten kotimaiset vesihuoltotuotteet:
. CE-merkityt KALVI-palopostit
. Vesipostit
. Pikaliitinkäyrät, jakotukit
. Ilmanpoistimet
. Ilmanpoistokaivot
. Vesimittari- ja MAG-kaivot
. CE-merkityt pumppaamot
. Hajunpoisto- ja erikoiskaivot
puh. 020 719 9700
www.pa-ve.fi
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TUOTTEITAMME:



Välppäysyksiköt
Hiekanerotus- ja
kuivausyksiköt



Lietekaapimet




Sekoittimet
Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h



Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555



www.fennowater.fi

Lietteentiivistys- ja
kuivausyksiköt
Kemikaalinannostelulaitteet
Flotaatioyksiköt
Lamelliselkeyttimet
Biologiset
puhdistamot

 VESIKEMIKAALIT
55
84:00:01

Sovelluksia juoma- ja
jätevedenkäsittelyyn
Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia
aina kemiallisesta saostamisesta
biologisen käsittelyn tukemiseen, hajunja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja
lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
Lue lisää: www.kemira.com/fi

3102 /3 s u o l a t i s eV

3102.5.2

 VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET
Viemärisaneeraukset
VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy
Raiskionperäntie
Puhelin 64,
(02)86870
674 3240Vesikoski
www.vppoy.com
Puh. 0400 228 318 jarkko.huttunen@vppoy.com
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Vilma
Sandström: Local or long-distance food? - Finnish
Kirsi Hiillos, Raisa Kyrönseppä, Mikko Kiirikki and
land
useMykkänen:
in international
trade quality monitoring in the
Joose
Continuous

F

inland
increasingly involved in international trade as both
water
pipeisnetwork

an exporter and an importer of agricultural produce. The enhe aim impacts
of the study
to determine
whether
thecounconvironmental
whichwas
are outsourced
to the
producer
tinuous
water
quality
in network
tries by
means measurement
of trade must beoftaken
into
consideration
if we conwish
ditions
operates
reliably
and
to promote
sustainable
land
usewhether
globally.it yields usable data on

T

variations in the water quality in the network. The results
obtained
proved thatMika
quality
monitoring
is suited and
to the asAnnica Ahlström,
Jalava,
Matti Kummu
sessment
of
water
quality
in
the
network.
It
is
also
of use
Miina Porkka: Will the Finnish water footprint
bein
determining the need for renovation, as one of the grounds
made smaller with a vegetarian or Mediterranean
for renovating a water pipe network is deteriorating water
diet?
quality.

T

he relationship between the worldwide amount of water conRiitta
Kettunen,
Toikkanen,
sumed
by foodEliisa
production
and dietTuulikki
has beenLaaksonen,
examined both
Jarmo
Onnila:countries
Taking the
of
globally Koljonen
and on theand
levelPekka
of individual
andquality
continents.
We complement
researchinnow
in respectgroundwater
of Finland byand
examstorm
water intotheaccount
extracting
in
ining the actual diet
together with alternative scenarios.
environmental
protection

S
responsibility for water the answer to global

torm water may contain harmful quantities of impurities.

SuviParticularly
Sojamo and
Jussi Nikula:
Is corporate
in groundwater
catchment
areas, the quality of
storm water should be checked to minimise the risk to water

water
andat food
security?
extraction
the same
time as the formation of groundwater

S

is safeguarded.
There are several
ways to
reduce
the risk.
oft drink manufacturers
encounter
angry
farmers
accusing

them of water piracy in India, the unsustainable water footJyrki of
Laitinen
Jenni (popular
Nieminen:
available
print
Peruvianand
asparagus
withBest
groceries)
makes fronttechnology
at
municipal
wastewater
treatment
page news in the UK, companies producing almondsplants
and oranges
for export
world are struggling
withtreatment
drought inplants
CaliBAT round
study the
of municipal
wastewater
fornia.
These
cases
are
real
examples
of
how,
in
the
past
ten
years,
was carried out by a team of specialists under the leadera growing
production and
value-chain
intensive
comship
of thenumber
FinnishofEnvironment
Institute
SYKE.
In carrying
panies around the world have had to focus attention on water as
out the study, analyses based on previously collected material
an inseparable part of their value chain.

A

were examined by a team, and on the basis of these and the
opinions and experiences of the specialists, the actual conKirsi Usva, Taija Sinkko and Juha-Matti Katajajuuri:
clusions concerning BAT were drawn. The conclusions were
Life-cycle
mindedness
as part of
made
first and
foremost to facilitate
andsustainable
guide the work of
water use in food authorities
production
permission-granting
and designers. The report
ater is strongly linked
Water usetreatment
may have
has a comprehensive
reviewtoofsustainability.
Finnish wastewater
social and
impacts. of
Thebest
foodavailable
chain is
as wellecological,
as perspectives
on financial
the application
an importer both
watertoday
consumer
worldwide,
and assessing the imtechnology
and in
the future.

W

pact of water use is therefore essential, specifically in the context

of foodEkholm:
production.
Heidi
Wastewater treatment plants – design,
implementation and operation

Ailin Kähkönen:
Secured
supply
for theplants
foodstuff
a study entitled
“Wastewater
treatment
– design,

I

supply
sector in Finland
implementation,
operation”, ten wastewater treatment
planthemanagement
andis often
operational
as well
food supply chain
describedstaff
as going
fromasthethree
field
to the water
table. In
Finland,
food does
not interviewed
often reach theinplate
company
supply
engineers
were
aubefore many
stages.
greater part
of the foodstuffs
tumn
2012.and
Thevarious
method
wasThe
a themed
interview
without
we consume
is processed
to improve
shelf lifeconsisted
and delivered
on
preset
questions;
instead,
the interviews
of distime through
distribution
to aoflocal
Securing
the
cussions
on themes.
Thecentres
themes
the retailer.
interviews
for the
food supply chain comprised of primary production, the food-proplants concerned the plant’s design and implementation
cessing industry and the distribution system, is vital also in times
project
as well
as the
running
of the plant.
The
of
of crisis. On
the other
hand,
food-industry
operators
willthemes
be spared
the
for the
covered
the design
process
lossesinterviews
if they deploy
effortengineers
in everyday
continuity
management.
and factors affecting design. The survey’s thematic materials
were J.further
augmented
at a joint
seminar ofAfrican
the plants
Hannu
Korhonen:
Research
strengthens
and the engineers.

T

food security
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ood security has often been in the headlines for news about Af-

Aninka
Urho: Wastewater
emissions
eliminated
the
rica recently.
Key objectives
of the United
NationsonMillenniVantaa
River bywere
cooperation
between
um
Declaration
to halve poverty
andwaterworks
malnutrition by 2015.
Statistics
show that
first objective
has been
attained
there
n Finland’s
mostthe
densely
populated
region,
a jointand
project
hasby
also
been progress
the drawn
other inup
allto
continents
Africa.
waterworks
hason
been
eliminateexcept
wastewater
The number of people suffering from malnutrition has fallen on
emissions.
The equipment, operation and maintenance of
the global scale to less than 800 million, but it has grown in subwastewater pumping stations were reviewed from the perspecSaharan Africa and is now almost 250 million.
tive of eliminating overflows. The work also included ideation
of new methods for managing overflows. Also, cooperation
Saija Vuola and Annukka Lipponen: Interlinking of
with stakeholders and communications are to be developed.

I

water, energy and food in Central Asia

A

Sanna
Marttinen,
Kimmo
and Marja
Lehto:
wareness
is growing
aboutSuominen
the close interlinks
between
water
Chemical
and
pharmaceutical
residues
in
recycled
resources, land use and energy resources. With an approach
that transcends
national
andfor
sector
borderlines, it is possible to
nutrients
– is there
cause
concern?
improve
water,
energy
and
food
security,
as combined
naturalbiorerganic wastes, treatment plant sludge
and various
source exploitation planning at its best enhances efficiency, reducdegradable by-products are refined at biogas plants into
es conflicts and improves resource management. Finland is leadrecycled
nutrients. They may contain, for example, residues of
ing and financing an assessment by UNECE of the links between
harmful
chemical
used inand
households
and
According
water, energy, agriculture
ecosystems
in industry.
the Syr Darya
River
to
the
results
of
the
Safe
Fertiliser
Products
from
Biogas
Plants
drainage area in Central Asia. The article is based on an assessment
project,
biogas
plants’
end products in agriculture does
of links tousing
be made
public
in November.
not involve an immediate hazard to the safety of foodstuffs.
However,
effortsDieter
should Gerten,
be made Sibyll
to cut Schaphoff,
back on the Stefan
amount
Miina Porkka,
of
harmful
chemicals
and
pharmaceuticals
going
into
Siebert and Matti Kummu: The trend in food wastewater and organic wastes in order to reduce the environmental
production’s water shortages in the last century
chemical loading.

O

T
Other articles:

oday roughly a third of the world’s population are affected
by water shortages. Humankind needs water especially for
food production, which accounts for as much as 90 percent of
all water consumption. The benchmarks used for water shortage
Osmo water
Seppälä:
Water
services
legislation
include
availability
per person
and water
use relative to its
changes reshape the water utilities environment
availability.

(Editorial)

Kaisa Karttunen, Maria Nuutinen and Viivi
Leena Sänkiaho:
Risk
assessment
of overflows
Wanhalinna:
Climate
change
aggravates
world

at wastewater
pumping stations by the
food
security problems
geographic
system
ccording toinformation
the latest statistics,
there are roughly 795 million

A

people suffering from hunger in the world. The proportion of
Christoph
Treskatis and Päivi Puronpäähungry people is highest in sub-Saharan Africa, while the largest
Schäfer:
The
revival
of filterandpipe
numbers of hungerageing
sufferersand
are found
in Southern
Southeast
Asia.
The number of hunger sufferers has declined since the early
trenches
1990s, as has the proportion of the population suffering from hunHarri
Willhasthe
loading
ger.
TheMattila:
rate of decline
not,scattered
however, been
enoughconcept
to achieve
the
UN’s
goal
of
halving
hunger
between
1990
and
2015.
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uomi on riippuvainen globaalista ruokajärjestelmästä:
sein tuodaan
väitetään,
että vesihuoltolaitoksen
järkevin
ortänne
ja täältä
vastavuoroisesti viedään
ruokaa.
ganisoitumismalli
on
yhtiöittäminen,
koska
tälLisäksi ruoantuotantoa varten tuodaan energiaa, rehulöin kunnan vaikuttamismahdollisuudet
ja, liikennepolttoaineita,
kemikaaleja, työkoneita jatoiminlaitteitaan
ovat
vähäiset.
Tällainen
ajatusmalli,suomalaista
jossa omistaja
tieta. Kansainväliset säädökset määrittävät
ruoantää
omistamansa
vesihuoltolaitoksen
toiminnasta
mahdoltuotantoa. Suomi toteuttaa EU:n lainsäädäntöä ja noudattaa
lisimman
vähän,
johtaa pidemmällä
vesihuollon
kansainvälisiä
sopimuksia.
Suomi ei ajalla
ole eristyksissä
ja tilan
siten
huononemiseen.
myös valinnoillamme on globaali vaikutus.
Vesihuoltolaitoksen
etu on,
että kunta
omistajana
tieVuonna 2030 maailmassa
tarvitaan
50 prosenttia
enemtää
mitä
omistaa.
Kuntien
tulisikin
laatia
omistajapolitiikka
män ruokaa, 45 prosenttia enemmän energiaa ja 30 prosentkunnalleen.
hyväksymässä
omistajapolitia enemmänKunnanvaltuuston
vettä kuin nyt. Väestön
ja tulotason
kasvu litiikassa
määritellään
se,
mitä
kunnan
on
perusteltua
omissäävät ruuan kysyntää. Lisäksi osa tämän hetken parhaista
taa.
Kunnan
vastuu
vesihuollon
järjestämisestä
vaikuttaa
viljelymaista on tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vaikusuoraan
omistajapolitiikkaan
siten, että
kunnan
on
tuksesta kunnan
viljelykelvottomia.
Mitä tuotetaan
jäljelle
jääväljärke
vää
omistaa
vesihuoltolaitoksensa
nyt
ja
tulevaisuudeslä viljelysmaalla: ruokaa, rehuja vai polttoaineita? Resurssisa.
asetetaan
kriteerit,ovat
joilla
arvien Omistajapolitiikassa
käytön optimointi sekä
kierto-myös
ja biotalous
vahvoja
oidaan
omistuksen
vaikuttavuutta
ja
kustannustehokkuutta.
maailmanlaajuisia trendejä, jotka vain vahvistuvat.
Omistajapolitiikka
koko kuntakonsernin
eli myös
yhTulevaisuudessa kattaa
on ratkaistava
kuinka tuotetaan
ruokaa
tiöt
ja
kuntayhtymät.
kestävästi kasvavalle väestölle. Vuonna 2014 hyväksytyn BioOmaisuuden arvon
säilyttäminen
osa omistajatalousstrategian
johtoajatuksena
on, on
ettätärkeä
Suomessa
luodaan
politiikkaa
ja
tämän
tulee
olla
omaisuuden
hoidon
lähtökohkilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmantana.
Peruskorjausten
laiminlyöntitalouksien
on erittäinväestön
epätaloudellislaajuisiin
ongelmiin. Kehittyvien
ruokavata
vaarantaen
kunnan
vesihuoltopalvelut.
Kunnan
vesihuolliot muuttuvat ja tämä tarkoittaa muun muassa eläinproteiitopalvelut
luovatkulutusta.
mahdollisuuksia
kunnan
elinvoimaisuudelnin lisääntyvää
Resurssien
optimaalisen
käytön ja
le
ja
kuntalaisten
arjen
sujuvuudelle.
Näitä
palveluita
saa
kansanterveyden kannalta tämä on ongelmallista.
Osa ei
eläinvaarantaa
huonon
omaisuuden
hallinnan
takia.
proteiinin käytön kasvusta voitaisiin kanavoida esimerkiksi
Kunnassa
omistajaohjaus
eli omistajapoliittisten
kestävästi
viljeltyyn
kalaan. Suomalainen
Sybimar onlinjauskehitten
toteutus
kuuluu
konsernijohdolle
eli
kunnanhallitukseltänyt vesiviljelyyn uusia kestäviä toimintatapoja. Sybimarin
le
ja kunnanjohtajalle.
Osissa
kuntia omistajanäkökulmaa
voimalaitoksessa
syntynyt
hiilidioksidi
ohjataan kasvihuoon
terävöitetty
kunnanhallituksen
alaisella
konsernijaokselneeseen ja lämpö hyödynnetään veden
lämmityksessä
kala.
Omistajaohjaus
merkitsee
kunnan
mahdollisuutta
ohlanviljelylaitoksessa sekä kalanviljelylaitoksen ravinnepitoijata
yhteisön
toimintaakasvihuoneen
lainsäädännön
asettamissa rajoissa
set vedet
hyödynnetään
lannoituksessa.
Toinen
niin,
että
koko
kuntakonsernin
omistajapoliittiset
tavoitteet
esimerkki suomalaisesta kestävän ruoantuotannon
keksinja
eduton
otetaan
huomioon.
Konserniohjeessa
eli omistajaohnöstä
orgaaninen,
hajoava
kate, joka voidaan
valmistaa
jeessa
määritellään
menettelytavat,
joilla
ohjaus
toteutetaan.
esimerkiksi paperista tai tärkkelyksestä. Kateviljely
parantaa
Konserniohjeella
pyritäänTällä
luomaan
puitteet
mm. yhtiöiden
sadon määrää ja laatua.
hetkellä
maailmalla
käytetään
ja
kuntayhtymien
toiminnan
läpinäkyvyyden
lisäämiseen,
muovia
katemateriaalina
15 miljoonalla
hehtaarilla
viljelyskunnan
yhteisöistä
saamien
tietojen
laadun
parantamiseen
maata. Maailmanlaajuinen kysyntä on siis taattu, kun siirryja
tiedottamisen
tehostamiseen.
tään
kohti muovitonta
ruoantuotantoa.

KIRSI RONTU
dipl.ins., yhdyskuntatekniikan päällikkö
Suomen Kuntaliitto
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Uudet ratkaisut, menetelmät
tuotteet tarvitsevat
usein
seinjaväitetään,
ettätoimielimiä
vesihuoltolaitoksen
järkev
Konserniohjeella
voidaan ohjeistaa
kunnan
menestyäkseen
kotimarkkinoita.
Tarvitaan
alue,
jossa
uusia
ganisoitumismalli
on
yhtiöittäminen,
kosk
ja
viranhaltijoita. Ohjeessa
olla sellaisia
pysyväisluonteiruokajärjestelmän
ratkaisujavoi
voidaan
kehittää,
kokeilla ja delöin
kunnan
vaikuttamismahdollisuudet
t
sia
ohjeita, joita
kunnan
omistajavaltaa
eri varmistua
yhteisössäratkaikäytmonstroida.
Tämä
on tärkeää,
jotta
voidaan
taan
ovat
vähäiset.
Tällainen
ajatusmalli,
jossa
omist
tävien
tulee yhteisöjen
yhtiökokouksissa
ottaa huomioon.
sujen toimivuudesta.
Toimivaksi
todettuvesihuoltolaitoksen
innovaatio
on val- toiminnasta m
tää omistamansa
Konserniohjeissa
saatetaan
antaa
toimiohjeita
suoraan
tytärmis kaupallistettavaksi.
Onnistuneet
kokeilut
ovat
näyttöjä
lisimman
vähän,
johtaapäätösten
pidemmällä
yhteisölle
tai
sen
johdolle
tulevien
yksittäisten
poh-ajalla vesihuollo
suuremmille markkinoille.
On helpompaa vakuuttaa mahhuononemiseen.
jaksi.
Yhtiölainsäädäntö
ei velvoita
yhtiötäkäytössä.
noudattamaan
dolliset
käyttäjät, jos ratkaisu
on jo jossain
Vesihuoltolaitoksen
etu on,siihen,
että kunta omistaja
konserniohjeita,
vaan
niiden
noudattamien
perustuu
Myös hallinnon pitää
olla rohkea
luomaan
uusia,
kestätää
mitä
omistaa.
Kuntien
tulisikin
laatia omistajapo
että
tytäryhteisön
johto toimii
kuntakonsernin
luottamukvämpää
ruokajärjestelmää
edistäviä
ohjauskeinoja.
Politiikkunnalleen.
Kunnanvaltuuston
hyväksymässä
omista
sen
varassa. Yhtiömuotoisissa
tai
kuntayhtymävesihuoltolaikatoimiakin
voidaan kokeilla.
Kun
olosuhteet
vaihtelevat
eri on perusteltua
tiikassa
määritellään
se,
mitä
kunnan
toksissa
kunnan
luottamushenkilöiden
tehdä
päätökalueilla, tulisi
niin voi
olla taa.
hyvä
räätälöidä
ohjausta
paikallisesti.
Kunnan
vastuu
vesihuollon
järjestämisestä va
siä
muistaen
konserniohjeet
ja
toisaalta
myös
se,
että
Kokeilusta saadaan tietoa
toimen
vaikutuksista
ja tietotytärvoi- siten, että kunn
suoraan
kunnan
omistajapolitiikkaan
yhtiön
johdolla
on velvollisuus
toimia
tytäryhtiön
edun
daan ottaa
huomioon
politiikasta
laajemmin
säädettäessä.
järke
vää omistaa
vesihuoltolaitoksensa
nyt ja tulevais
mukaisesti.
Ruokajärjestelmän toimijat
voivat myös helpommin
hyväksa.
Omistajapolitiikassa
asetetaan
myös
tapa vaikuttaa
kuntakonserniin kuulu- kriteerit, joil
syäKunnan
kokeilun,toinen
kuin suuret
politiikkamuutokset.
oidaan
omistuksen
vaikuttavuutta
ja kustannustehokk
vaan
vesihuollon
yhtiöönedistämisen
tai kuntayhtymään
on ennakkoKestävän
tuotannon
lisäksi
myös
kuluttajat
Omistajapolitiikka
kattaa
koko
kuntakonsernin
eli my
käsityksen
pyytäminen.
Konserniohjeessa
voidaan
edellyttää,
tulee ohjata
valitsemaan
kestävästi.
Pelkkä
informaatio-ohtiöt
ja
kuntayhtymät.
että
yhtiöohjaaminen
tai kuntayhtymä
selvittää
jauskuntakonserniin
ei riitä. Ruoan kuuluva
kulutuksen
on tähän
astion tärkeä osa om
Omaisuuden
arvon säilyttäminen
ennen
omaa
päätöksentekoaan
konsernijohdon
ennakkokäsiollut hyvin vähäistä. Ruokavalintoja
pidetään
henkilökohpolitiikkaa
ja asia
tämän
tulee olla omaisuuden
hoidon läh
tyksen
silloin
kun
päätettävä
merkittävästi
vaikuttaisina asiaan
ja niihin
ei haluta
puuttua.
Kestävä
tuotanto
on
kuitana.
Peruskorjausten
laiminlyönti
on
erittäin
epätalou
taa
yhtiön
tai kunnan
toimintaan
tai taloudelliseen
vastuutenkin
turhaa,
jos ostaja
puuttuu. Kokeilujen
avulla voidaan
ta
vaarantaen
kunnan
vesihuoltopalvelut.
Kunnan
ve
seen.
Ennakkokäsityksen
hankkiminen
on kulutustapoihin.
konsernijohdon
kuluttajat
tutustuttaa topalvelut
uusiin
kestävämpiin
luovat
mahdollisuuksia
kunnan
elinvoimais
keino
ohjata kokeilu
ja valvoavoi
konserniin
kuuluvan
yhtiöiden ja yhOnnistunut
muuttua
pysyväksi
le ja
kuntalaisten
arjentoimintatavaksi.
sujuvuudelle.
Näitä palveluita
tymien
toimintaa
ja
taloutta.
Ennakkokäsityksen
selvittämiKokeilut voivat tuoda
näkyviin
myösomaisuuden
yllättäviä
hyötyjä
vaarantaa
huonon
hallinnan
takia.
sen
yhteydessä tulee
erityisestiKokeilujen
huomioidakautta
yhteisön
omistajitoimialarajojen
ylittämisestä.
voidaan
saaKunnassa
omistajaohjaus
eli
omistajapoliittisten
l
en
periaate ja tytäryhteisön
etu.
da yhdenvertaisuuden
politiikkojen yhteensovittamisen
hyötyjä
konkretisoitua.
ten
toteutus
kuuluu
konsernijohdolle
eli
kunnanhalli
Kuntien vesihuoltolaitosten
omistajina tuleevoidaan
määritellä
Johdonmukaista
ja yhtenäistä
ruokapolitiikkaa
kole jaja ohjata
kunnanjohtajalle.
Osissa kuntia
vesihuollon
palvelutaso
laitoksen
taloudellisia
toi- omistajanäkök
keilla. Esimerkiksi nykyistä
kasvispainotteisempi
ruokavalio
on terävöitetty
kunnanhallituksen
alaisella konsernij
mintaedellytyksiä
varmistaen
tehokkaan
toiminnan
uuson ympäristölle hyödyllinen,
mutta se edistää
myössekä
kansanla.
Omistajaohjaus
merkitsee
kunnan
mahdollisuut
ja
korjausinvestointien
rahoituksen. Omistaja
määrää myös
terveyttä.
Entä miten jata
ruoantuotanto
ja ruokateollisuus
voi- asettamissa r
yhteisön
toimintaa
lainsäädännön
lain
kohtuullisen
tuoton laitokseen sijoittamalleen
sivatsalliman
hyötyä väestön
kasvispainotteisemmasta
ruokavaliosta?
niin,vesihuoltolaitoksen
että koko kuntakonsernin
tav
pääomalle.
Määrittäessään
tuloutusomistajapoliittiset
tason
Maailmanlaajuiset ja
ongelmat
vaativat
sekä
kansainvälisen,
edut
otetaan
huomioon.
Konserniohjeessa
eli
omis
kunnan
tulee
aina
huomioida
vesihuoltolaitoksen
edellytykkansallisen
että
paikallisen
ratkaisuja.
Olosuhteet
vaihjeessatason
määritellään
menettelytavat,
joilla ohjaus toteu
set
–
tuottoa
ei
tule
maksaa
uustai
korjausinvestointien
televat jopa eri maiden
sisällä
ja
erilaisuus
pitää
tunnistaa.
Konserniohjeella
pyritään
luomaan
puitteet mm. yht
kustannuksella.
Kestävän ruokajärjestelmän
ratkaisut voivat
olla alueellisia,
ja
kuntayhtymien
toiminnan
läpinäkyvyyden
lisääm
Vesihuollon
etu on omistajan
kiinnostuneisuus
omaisuuvaikka
kaikki pyrkivät
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Uponor Infralla on ain
esiputkilleen
Suomessa myös hulev
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Projektipalvelut – myös Suomessa
Uponor Infra Projektipalvelut toteuttaa räätälöityjä
projekteja ympäri maailman. Yli 60 vuoden kokemuksemme vaativasta putkirakentamisesta on johtanut
ainutlaatuiseen palvelukonseptiin, jossa tarjoamme
asiakkaalle käyttövalmiin kokonaisratkaisun. Uponor
tarjoaa korkealaatuista asiantuntemusta projektisi alusta
loppuun, kestävän rakentamisen periaatteita noudattaen.
Tarjoamme









Laskelmat ja simuloinnit
Suunnitelmat ja piirrokset
Työtapaselostukset
Vakiomittaisten järjestelmien
valmistuksen
Räätälöityjen järjestelmien valmistuksen
Asennuksen ja valvonnan työkohteessa
Projektinhallinnan
Avaimet käteen -ratkaisut

www.uponor.fi

Ratkaisut
Putkilinjojen vesistöasennukset
Kaivosprojektit
Kunnallistekniset erikoisprojektit
Erikoisasennukset
PE-kaivot ja prosessiputkistot
teollisuuskäyttöön
 Weholite-matalapainesovellukset
esim. vesivoimalaitoksiin
 Infra-tunnelit
 Hitsauspalvelut työkohteessa






