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Kulunut vuosi on ollut turvallisuuden, varautu-
misen ja resilienssin näkökulmista poikkeuk-
sellinen. Räjähdysmäisesti levinnyt covid-19 
on sysännyt valtioita torjumaan ja hillitsemään 

pandemiaa tavoilla, joita vielä vuosi sitten olisi ollut liki 
mahdotonta kuvitella. Myös Suomessa hallitus yhdessä 
tasavallan presidentin kanssa totesi koronatilanteen 
aiheut taneen maahamme poikkeusolot ja otti valmius lain 
käyttöön ensimmäistä kertaa Suomen historiassa.

Vaikka korona on hallinnut sekä julkista keskustelua että 
hallituksen toimia, eivät muut haasteet ole hävinneet. 
Esimerkiksi ilmastonmuutokseen vastaaminen ja kestävän 
kehityksen edistäminen vaativat edelleen laaja-alaisia ja 
rivakoita toimia. Samoin huomiota vaativat paikalli-
semmat ja suoremmin veteen liittyvät haasteet vesihuollon 
toimivuudesta tulviin ja kuivuuskausiin varautumiseen.

Koronakriisi on muistuttanut meitä haavoittuvuuksis-
tamme ja turvallisuuden hallinnan monimutkaisuudesta. 
Maailma on nykyisellään verkottuneempi kuin koskaan 
aiemmin. Tällä on olennainen vaikutus sekä turvallisuu-
teen että ennakointiin. Voimme lisätä tietoisuuttamme 
erilaisista turvallisuusuhista ja ilmiöistä parantaaksemme 
varautumistamme niihin. Toisaalta uhat ja ilmiöt konk-
retisoituvat aina tietyssä paikassa, tietyissä olosuhteissa ja 
tiettynä ajankohtana. Vaikka voimme tehdä joitain enna-
koivia päätelmiä tulevasta, emme silti kykene kuromaan 
kokonaan umpeen koetun ja tulevan välistä ymmärryksen 
kuilua. On siis ensiarvoisen tärkeää lisätä tietoamme 
turvallisuuden ilmiökentästä, mutta samalla on syytä 
tunnustaa tietämyksemme ja resurssiemme rajallisuus.

Tämän Vesitalous-lehden teemanumeron artikkelit 
tarkastelevat vesiturvallisuutta eri tavoin. Artikkeleita 
yhteen punovana lankana on turvallisuuteen olen-
naisesti kytkeytyvä hallinnan ja hallitsemattomuuden 
välinen jännite. Kuudessa artikkelissa tarkastellaan vesi-
turvallisuutta vesivarojen hallintaan ja hallinnan haastei-

siin painottuen. Kahdessa artikkelissa puolestaan lähes-
tytään tietämisemme ja hallinta kykymme rajallisuutta 
sekä tämän tiedostamisen tärkeyttä pyrkiessämme eri 
tavoin parantamaan (vesi)turvallisuutta. Kattauksen 
täydentää Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtosen 
vieraskynä kirjoitus varautumisen moniaineksisuudesta. 
On selvää, etteivät tähän numeroon kootut artikkelit kata 
teeman koko laajuutta. Kiinnostavia tulokulmia aihee-
seen riittää jatkossakin. Toivotammekin jatkokirjoitukset 
ja kommentit lämpimästi tervetulleiksi.

Vaikka vesiturvallisuus on käsitteenä melko uusi, se 
herättää lisääntyvää kiinnostusta niin tutkimuksen kuin 
suunnittelun ja päätöksenteonkin saroilla. Kiinnostus 
on ymmärrettävää, koska vesiturvallisuus tuo käsitteenä 
yhteen veden laaja-alaisen merkityksen yhteiskunnille. 
Lisäksi se huomioi veden jännitteisen kaksoisroolin. 
Yhtäältä vesi mahdollistaa palveluita, lisää hyvinvointia 
ja tukee kestävyyttä. Toisaalta veden puute, saastuminen 
tai vesipalvelujen poissulkevuus saattavat johtaa ei-toivot-
tuihin ja jopa konflikteja synnyttäviin vaikutuksiin. Näin 
vesiturvallisuus asettaa laajaulotteisia päämääriä veden 
hallinnalle ja altistaa hallintakäytäntöjä toimivuus- ja eetti-
syystarkastelulle. Käytäntöjen ja tietämyksen itsereflektio 
on siksi tärkeä askel yhteiskuntamme turvallisuuden ja 
kestävyyden vahvistamisessa.

Antoisia lukuhetkiä! 

Vesiturvallisuus vaikuttaa 
yhteiskunnan kestävyyteen

Ossi HeinO
Poliisiammattikorkeakoulu
ossi.heino@poliisi.fi

MarkO keskinen
aalto-yliopisto
marko.keskinen@aalto.fi
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Vesivarojen hallinta ja 
vesiturvallisuus

Vesivaroja tulee käyttää ja hallita 
kestävästi ja oikeudenmukaisesti niin 
Suomessa kuin maailmalla. Vesivarojen 
hallinnalla voidaan tarkoittaa yhtäältä 
konkreettisia keinoja ja toimenpi-
teitä, joilla pyritään vaikuttamaan 
suoraan vesivarojen käyttöön ja suoje-
luun (water resources management). 
Tällöin keskitytään siihen, miten halli-
taan. Harvemmin pysähdytään miet-
timään, miksi erilaisia hallintatoimia 
tehdään. Vesivarojen hallinta toisessa 
merkityksessään (water resources gover-
nance) vastaa tähän kysymykseen. Miksi 
esimerkiksi lupaprosesseissa on kuule-
miset tai mikä tarkemmin määrittää 
vesivarojen hallinnan tavoitteet?

Vesivarojen hallinta jälkimmäisessä 
merkityksessään (governance) tarkoittaa 
niitä hallinto- ja valtarakenteita sekä 
yhteiskunnallisia vuorovaikutussuhteita, 
jotka määrittelevät vesivarojen käytön 
tavoitteet ja toimintatavat sekä valtuut-
tavat lakiperustaisesti tai muutoin tietyt 
tahot vastaamaan näiden tavoitteiden 
toteuttamisesta. Vesivarojen hallinta 
ensimmäisessä merkityksessä (manage-
ment) on puolestaan näiden tavoitteiden 
käytännön toimeenpanoa, jota toteu-

tetaan esimerkiksi tuottamalla tietoa, 
myöntämällä vesilupia sekä koordinoi-
malla eri tahojen yhteistoimintaa (Vahala 
& Klöve 2008). Karkeasti ottaen vesiva-
rojen hallinta (governance) voidaan jakaa 
kolmeen pääosaan: 1) instituutiot (esim. 
lait ja strategiat), 2) toimijat eli erilaiset 
organisaatiot ja ryhmät sekä 3) näiden 
välinen vuorovaikutus. Käytämme vesi-
varojen hallintaa jäljempänä nimen-
omaan governance-merkityksessä, ellei 
toisin mainita.

Vesiturvallisuus (water security) voidaan 
nähdä vesivarojen hallinnan päämää-
ränä. Tavoitteena on tällöin sen varmis-
taminen, että yhteiskunta pystyy takaa-
maan ihmisten hyvinvoinnille, elinkei-
noille ja kehitykselle riittävään määrän 
riittävän laadukasta vettä, samalla 
pitäen yllä ekosysteemien hyvää tilaa 
sekä ehkäisten veteen liittyviä ongelmia 
(Sojamo ym. 2017). Tässä teemanume-
rossa Mustajoki ym. esittelevät eri vesi-
turvallisuuden ulottuvuuksiin, sekto-
reiden välisiin kytköksiin ja aikajäntei-
siin keskittyvän arviointimenetelmän 
ja jäsentelyn Suomen vesiturvalli-
suuden tilasta (Mustajoki ym. 2020). 
Tämä artikkeli tarkentaa tuota tilan-
nekuvaa Suomen vesivarojen hallinnan 
arvioinnilla.

suvi sOjaMO
erikoistutkija, suomen 
ympäristökeskus sYke
suvi.sojamo@ymparisto.fi

Lauri aHOPeLtO
väitöskirjatutkija, aalto-yliopisto

MarkO keskinen
professori, aalto-yliopisto

antti BeLinskij
professori, itä-suomen yliopisto
tutkimusprofessori, suomen 
ympäristökeskus sYke

nikO sOininen
professori, itä-suomen yliopisto

suomi on toistuvasti loistanut kansainvälisten vertailujen kärjessä, olipa kyse sitten rajavesiyhteistyöstä 
tai luottamuksesta oikeusjärjestelmään. suomea pidetään myös vesivarojen hallinnan ja vesiturval-
lisuuden mallimaana. Mutta pystyvätkö nykyiset käytäntömme takaamaan vesiturvallisuuden myös 
tulevaisuuden muuttuvissa olosuhteissa?

Paremmalla vesivarojen hallinnalla 
kohti vesiturvallisempaa Suomea
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Vesivarojen hallinnan arviointi

Vesivarojen hallinta on usein monimutkaista ja haas-
tavaa instituutioiden, toimijoiden sekä näiden välisen 
vuorovaikutuksen moniulotteisuudesta johtuen. 
Luonnonolosuhteista riippuvuuden lisäksi pakkaa sekoit-
tavat muun muassa hallinnassa vaadittava pitkä aikajänne 
ja siihen liittyvä polkuriippuvuus sekä eri toimijoiden 
määrä ja heidän välisensä intressierot ja valtasuhteet.

Jotta vesivarojen hallintaa ja sen toimivuutta voidaan arvi-
oida, tarvitaankin systemaattisuutta ja selkeitä arviointiperi-
aatteita. OECD on luonut 12 periaatetta hyvälle vesivarojen 
hallinnalle. Nämä voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 
1) toimivuus, 2) tehokkuus sekä 3) luottamus ja sitoutu-
minen (Kuva 1a). Periaatteet ovat erinomaisia suuntaviivoja 
etenkin uusia vesivarojen hallinnan toimintapolitiikkoja ja 
käytänteitä luotaessa. OECD:n mukaan olemassa olevien 

käytänteiden arviointiin voidaan lisäksi käyttää erilaisia 
indikaattoreita ja arviointikehikoita (Kuva 1).

Kattavuudestaan huolimatta OECD:n lähestymistapa 
jättää vähemmälle huomiolle hallintaprosessien oikeu-
tukseen ja lopputulosten oikeudenmukaisuuteen liittyvät 
teemat. Mistä hallinnan vajeet kumpuavat, miten ja kuka 
määrittelee tavoitetilan? Olemmekin omassa tutkimuk-
sessamme (Sojamo ym. valmisteilla oleva käsikirjoitus) 
rakentaneet OECD:n lähestymistapaa täydentävän viite-
kehyksen, joka jakautuu neljään ympäristöhallintakir-
jallisuudessa kehitettyyn pääperiaatteeseen: 1) toimi-
joiden kapasiteetti, 2) instituutioiden ja sääntelyn sopi-
vuus, 3) vesivarojen hallintaprosessien laatu ja 4) vesiva-
rojen hallintaprosessien tuloksellisuus. Nämä periaatteet 
koostuvat edelleen alakriteereistä, joiden avulla tehdään 
laadullista arviointia (Kuva 2).

Kuva 1. Vesivarojen hallinnan (governance) käytänteiden sykli, jonka vaiheita tukevat OECD:n eri kehikot (a–c) 
(OECD 2018 soveltaen).
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Olemme tutkimuksessamme tarkastelleet tämän viiteke-
hyksen avulla, kuinka vesivarojen hallinta edistää vesitur-
vallisuutta Suomessa sekä arvioineet, mitkä ovat Suomen 
vesivarojen hallinnan laadullisia vahvuuksia ja heikkouksia. 
Keskityimme kolmeen kriittiseen vesivarojen hallinnan 
osa-alueeseen: biotalouteen (ymmärrettynä laajasti maa- 
ja metsätaloutena sekä kalataloutena), kaivosteollisuuteen 
sekä vesi-infrastruktuuriin. Tarkastelu pohjautuu laajaan 
oikeudelliseen ja dokumenttianalyysiin sekä 14 haastatte-
luun yhteiskunnan eri sektoreiden asiantuntijoiden kanssa.

Suomen vesivarojen hallinnan vahvuudet ja 
heikkoudet

Tutkimuksemme perusteella Suomen vesivarojen hallinta 
on yleisesti hyvällä tasolla, mutta heikkouksia ja kehittä-
miskohteita on tunnistettavissa (Taulukko 1). Biotalouden 
pistekuormituksen saaminen kuriin etenkin metsäteolli-
suuden tehtaissa jo 1970-luvulla on ollut hieno saavutus, 
mutta maa- ja metsätalouden hajakuormitus on edelleen 
merkittävä haaste. Kaivosteollisuuden vesienhallinnan 
ongelmat ovat olleet paljon esillä. Sekä toimiala että hallitus 
ovat sitoutuneita kehittämään kestävämpiä ratkaisuja, 
mutta sidosryhmät vastustavat voimakkaasti varauksien 
ja malminetsintälupien myöntämistä esimerkiksi Saimaan 
seudulle sekä saamelaisalueille. Kaivoslainsäädännön kriit-
tinen kehittämiskohde ovat epäselvät prioriteetit ja vastuut 
eri sääntelyalojen, lupajärjestelmien sekä hallinnon eri 
organisaatioiden välillä. Vesi-infrastruktuurin hallinnassa 

Suomella on pitkät sääntelyn perinteet, mutta kehittämis-
kohteina nousevat esiin erityisesti vesivoimalupien muutta-
misen helpottaminen sekä vesihuoltoverkostojen korjaus-
velan kasvun pysäyttäminen.

Yhteistä kolmelle tarkastelemallemme sektorille, sekä 
yleistäen koko Suomen vesivarojen hallinnalle, on korkea 
ammattitaidon taso. Siihen liittyen suurimpana haasteena 
on hallinnan resursointi, jota on leikattu kahdenkym-
menen vuoden aikana merkittävästi osana valtionhallinnon 
leikkauksia. Hankkeessa tehtyjen haastattelujen perus-
teella resurssit ovat vähentyneet 30–50 %. Samanaikaisesti 
vaikutusten arvioinnin ja päätöksenteon vaatimukset ovat 
kasvaneet. Ilman riittävää resursointia vesivarojen hallinta 
ei pysty uudistumaan muuttuvissa olosuhteissa.

Suomen vesivarojen hallinta toimii – mutta 
muutoksen tuulet puhaltavat

Tutkimuksemme perusteella Suomen vesivarojen hallinnan 
tavoitteet sekä niitä tukevat suunnittelu- ja päätöksenteko-
prosessit ovat pääosin selkeästi määritelty ja eri toimijoiden 
vastuut selviä. Vesivarojen käyttöön kohdistuu kuitenkin 
uudenlaisia paineita, muun muassa tarpeita tehostaa vuoro-
vaikutusta vesi- ja muiden luonnonvarojen hallinnan välillä. 
Biotalous ja kaivosteollisuus ovat molemmat esimerkkejä 
sellaisista sektoreista, joiden hallinta on (pää)osin perin-
teisen vesisektorin ulkopuolella, mutta jotka silti vaikut-
tavat merkittävällä tavalla vesien käyttöön ja suojeluun.

Kuva 2. Vesivarojen hallinnan periaatteet ja kriteerit (Sojamo ym. valmisteilla oleva käsikirjoitus). Vesiturvallisuuden 
teemat on esitelty artikkelissa Mustajoki ym. (sivu 9).
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Tämä huomio peräänkuuluttaa uudenlaista, sopeutu-
vampaa vesivarojen hallintaa, joka kattaa eri sektoreiden 
väliset erot mutta samaan aikaan säilyttää katseen vesialalle 
tärkeissä tavoitteissa. Tällainen sopeutuva hallinta vaatii 
vesivarojen hallinnan nykytilan sekä sen poikkisektoraa-
listen kytkösten ymmärrystä. Esittämämme lähestymis-
tapa tarjoaa yhden askeleen eteenpäin tällä tiellä.

Samalla on tärkeä huomata, että vesihallinnasta käytävä 
keskustelu keskittyy helposti hallinnan rakenteisiin ja 
käytäntöihin, kuten hallinnan toimivuuteen ja tarkoituk-
senmukaisuuteen sekä hallintaprosesseihin. Harvemmin 
tarkastellaan hallinnan perimmäisiä tavoitteita tai sitä, 
kuinka hyvin hallinnan käytänteet näitä tavoitteita edis-
tävät. Vaarana on, että katse on niin sanotusti liian kiinni 
pallossa ja itse vesihallinnan pelikenttä sekä toiminnan 
varsinainen tavoite eli maali katoaa niin hallinnon kuin 
muidenkin toimijoiden näköpiiristä.

Vesivarojen hallinnan keskeisistä tavoitteista käytävä 
keskustelu on ehdottoman tarpeen ja se hyötyy uudenlai-
sista tulokulmista. Vesiturvallisuus mahdollistaa tuoreena 

käsitteenä uuden perspektiivin vesivarojen hallinnan kriit-
tiseen tarkasteluun ja fokusointiin. 
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Taulukko 1. Päävahvuudet (+) ja heikkoudet ja kehittämiskohteet (−) Suomen biotalouden, kaivosteollisuuden ja 
vesi-infrastruktuurin vesivarojen hallinnassa.

Periaate Biotalous Kaivosteollisuus Vesi-infrastruktuuri Yhteiset teemat
Toimijoiden 
kapasiteetti

+ Korkea ammattitaidon taso
− Puutteita kasvavan 
tuotannon, maankäytön 
ja uusien teknologioiden 
vaikutusten ennakoinnissa ja 
ymmärryksessä

− Joidenkin lupaviranomaisten 
rajallinen ymmärrys 
ympäristökysymyksistä
− Joidenkin yritysten rajallinen 
ymmärrys tarkoituksenmukaisista 
vesiteknologioista, 
toiminnan vaikutuksista ja 
sidosryhmäyhteistyöstä

+ Korkea ammattitaidon taso
− Rajallinen kapasiteetti 
vesivoimatoiminnan seurantaan ja 
lupavelvoitteiden toimeenpanoon; 
rajallinen kapasiteetti 
vesihuoltoyritysten seurantaan
− Monilla vesihuoltolaitoksilla 
merkittäviä haasteita toiminnan 
ylläpidon kanssa

+ Yleisesti korkea ammattitaidon taso
− Vesivarojen hallinnan valtion resursseja 
leikattu merkittävästi

Instituutioiden 
ja sääntelyn 
sopivuus

− Hajakuormitus ei 
ympäristöluvan tai muun 
ennakkovalvonnan piirissä

+ Hallitus sitoutunut uudistamaan 
kaivoslainsäädäntöä
+ Toimiala sitoutunut kehittämään 
käytänteitä
− Epäselvät prioriteetit ja vastuut eri 
sääntelyalojen, lupajärjestelmien ja 
hallinnon eri organisaatioiden välillä

+ Pitkät perinteet vesienkäytön ja 
vesilaitosten sääntelyyn
− Rajalliset mahdollisuudet 
pysyvien vesivoimalupien 
tarkistamiselle muuttuvissa 
olosuhteissa

+ Poikkisektoraalisen yhteistyön kulttuuri
− Kokonaisvaikutusten arviointien 
puuttuminen, puutteelliset vaikutusten 
hillinnän ja ekologisen kompensaation 
toimet
− Lupien tarkistamismenettelyn 
poistaminen ympäristönsuojelulaista
− Vesilaki ei kata poikkisektoraalisia 
riippuvuuksia

Vesivarojen 
hallinnan 
prosessien 
laatu

− Biotalouslupaprosessien 
YVA-kynnys korkea, 
vaikka toiminnalla usein 
vaikutuksia vesiympäristöön ja 
paikallisyhteisöihin
− Metsälaista puuttuvat 
maininnat osallistamisesta, 
läpinäkyvyydestä ja 
ympäristönsuojelusta

+ Osa kaivosyhtiöistä 
ylittänyt lakisääteiset 
läpinäkyvyysvaatimukset lisätäkseen 
luottamusta
− Osa kaivosyhtiöistä kompuroi 
sidosryhmäyhteistyön ja sosiaalisen 
vastuullisuuden kanssa

−  Vesihuoltolain vaatimusta 
vesihuoltolaitosten 
investointikustannusten 
kattamisesta vesimaksuilla ei ole 
toimeenpantu tehokkaasti

+ Hallinnan prosessit ovat Suomessa 
enimmäkseen tehokkaita, vastuullisia ja 
läpinäkyviä
+ Hyvin toimivat lupa- ja 
suunnitteluprosessit, pitäen sisällään 
laajat valitusoikeudet
− Epäselvyyttä eri lupamenettelyjen 
merkityksestä, luvan hakemisen 
kustannukset ja työläys, valitusmaksut 
kalliita pienille toimijoille

Vesivarojen 
hallinnan 
prosessien 
tuloksellisuus

+ Pistekuormitus saatu pääosin 
kuriin jo 1970-luvulla
− Hajakuormitus sinnikäs 
ongelma
− Saastuttaja maksaa -periaate 
ei toteudu

− Ympäristönäkökannat jäävät 
taloudellisten kantojen varjoon
− Heikot kannustimet kaivosten 
vahinkojen korjaamiselle ja 
ennallistamiselle
− Saastuttaja maksaa -periaate ei 
toteudu

+ Käytännössä koko väestöllä on 
turvallista juomavettä ja toimiva 
sanitaatio
− Vesihuolto-infrastruktuurin 
saneeraustahti on riittämätön

+ Vesien tila on parantunut huomattavasti 
verrattuna 60-lukuun
− Hyvää ekologista ja kemiallista 
tilaa ei ole saavutettu kaikissa 
vesimuodostumissa

8 www.vesitalous.fi

Ve siturVallisuus

VT2004.indd   8 19.8.2020   12.57.48



jYri MustajOki
suomen ympäristökeskus
jyri.mustajoki@ymparisto.fi

Mika Marttunen
suomen ympäristökeskus

suvi sOjaMO
suomen ympäristökeskus

MarkO keskinen
aalto-yliopisto

Lauri aHOPeLtO
aalto-yliopisto

Miten arvioida vesiturvallisuutta?

vesiturvallisuus on laaja ja vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. sen sys-
teemiseen ja kokonaisvaltaiseen arviointiin kehitettiin Winland-hankkeessa 
lähestymistapa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi keskustelujen jäsentä-
miseen, kehittämiskohteiden tunnistamiseen ja turvallisuutta parantavien 
toimenpiteiden kohdentamiseen valtakunnallisella, alueellisella tai sektori-
kohtaisella tasolla.

Miksi vesiturvallisuutta tulisi 
arvioida kokonaisvaltaisesti?

Vesiturvallisuus on noussut veden 
hallinnan keskeiseksi käsitteeksi ja tavoi-
tetilaksi kansainvälisesti. Veteen liittyvää 
työtä YK:ssa koordinoivan UN-Waterin 
määritelmän mukaan vesiturvallisuus 
on kykyä kestävällä tavalla varmistaa 
elinkeinoille, ihmisten hyvinvoinnille 
ja kehitykselle riittävä määrä hyväksyt-
tävän laatuista vettä saataville (UN Water 
2013). Samalla se on kykyä ehkäistä vesien 
saastumista ja veteen liittyviä riskejä ja 
katastrofeja sekä suojella ekosysteemejä 
(esim. Zeitoun 2016; Sojamo ym. 2017). 
Vesiturvallisuuden merkitys yhteiskuntien 
hyvinvoinnille ja turvallisuudelle kasvaa 
keskeisten muutosajureiden kuten ilmas-
tonmuutoksen, väestönkasvun, kaupun-
gistumisen ja luonnonvarojen hyödyntä-
misessä tapahtuvien muutosten myötä.

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta 
tarkasteltaessa vesiturvallisuus on 
kuitenkin vain yksi osatekijä. Lisäksi 
tarvitaan ymmärrystä muista turvalli-
suuden osa-alueista kuten ruokaturvasta 
ja energiaturvallisuudesta sekä näiden 
välisistä kytköksistä (esim. Keskinen ym. 
2016). Kaikkien osa-alueiden vaiku-

tusten hahmottamiseen, mittasuhteiden 
ymmärtämiseen ja riskien hallintaan 
tarvitaan systeemisiä ja kokonaisvaltaisia 
tarkasteluita. Laajentamalla näkökantaa 
yli sektorirajojen voidaan myös välttää 
osaoptimointia ja saavuttaa kestävämpiä 
ratkaisuja.

Lähestymistapa ja työkalu
Strategisen tutkimuksen neuvoston 
rahoittamassa Winland-hankkeessa 
(www.winlandtutkimus.fi) kehitimme 
järjestelmällisen lähestymistavan ja sitä 
tukevan helppokäyttöisen työkalun vesi-
turvallisuuden tilan ja tulevaisuuden 
arviointiin (Marttunen ym. 2019). 
Lähestymistavan erityisenä tavoitteena 
on muodostaa kokonaiskuva vesiturval-
lisuuden nykytilasta ja kehityssuunnasta 
osatekijöittäin sekä auttaa hahmotta-
maan eri tekijöiden välisiä mittasuhteita. 
Lähestymistapa on kehitetty Suomen oloja 
silmällä pitäen, ja se täydentää kansain-
välisiä arviointikehikoita (esim. Vollmer 
ym. 2016; Pires ym. 2017). Erityisenä 
piirteenä tarkastellaan tekijöiden välisiä 
kytköksiä ja arvioidaan sekä nykyisten että 
näköpiirissä olevien trendien niin paikal-
lisia kuin maailmalaajuisiakin vaikutuksia.
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Lähestymistavassa voidaan erottaa kolme päävaihetta 
(Kuva 1): i) ongelman kehystäminen, ii) vesiturvalli-
suuden osatekijöiden arviointi sekä iii) tulosten analy-
sointi kokonaiskuvan luomiseksi ja kehittämiskohteiden 
tunnistamiseksi. Lähestymistapa on kehitetty yhdessä 
Winland-hankkeen sidosryhmien kanssa työpajoissa ja 
asiantuntijahaastatteluissa saatujen kokemusten pohjalta 
vuosina 2016–2018.

Suomen vesiturvallisuuden arviointi
Soveltaessamme lähestymistapaa Suomen vesiturvalli-
suuden arviointiin tunnistimme riittävän kokonaiskuvan 
saamiseksi kaikkiaan 17 vesiturvallisuuden osatekijää, 
jotka jakautuvat neljän eri teeman alle (Kuva 2). Jokaisen 
osatekijän osalta arvioimme seuraavia kriteereitä:

I) tekijän nykytilaa mukaan lukien ekologiset, talou-
delliset ja sosiaaliset näkökulmat

II) kehitystrendiä vuoteen 2030 saakka perustuen 
globaaleihin ja kansallisiin ajureihin ja tunnistet-
tuihin uhkiin

III) kytköksiä energiaturvallisuuteen ja ruokaturvaan 
sekä vesiturvallisuuden tekijöiden välisiä sisäisiä 
kytköksiä

IV) tekijään liittyvän lainsäädännön ajankohtaisuutta
V) tiedon tasoa ja tutkimustarpeita sekä inno vaatio - 

mahdollisuuksia.

Tehtyjen arvioiden pohjalta tuotimme jäsennellyn 
analyysin kustakin vesiturvallisuuden osatekijästä ja 
tunnistimme turvallisuuden kannalta kriittisiä teki-
jöitä ja kehityskohteita vesiturvallisuuden parantami-
seksi. Arvioinnin tueksi laadittu työkalu koostuu väli-
lehdistä, joissa edellä mainituilla kriteereillä arvioidaan 
kutakin osatekijää. Työkalun avulla arvioista voidaan 
tuottaa erityyppisiä raportteja ja havainnollistavia kuvaajia 
mukaan lukien:

•	Tekijäkohtaiset tilakortit, jolla kuvataan kunkin tekijän 
tila eri arviointitekijöiden suhteen.

•	Vertailutaulukot, joihin on koottu tiedot eri osateki-
jöiden arvioista.

•	Ruusukaaviot, joiden avulla voidaan havainnollistaa ja 
vertailla eri tekijöiden tilaa.

•	Kaksiulotteiset taulukot, joilla voidaan luokitella ja 
vertailla tekijöitä kahden eri arviointitekijän suhteen.

Työkalu ja sen avulla tehdyt analyysit ovat ladattavissa 
Winland-hankkeen kotisivuilta*. Siihen on oletusarvoi-
sesti syötetty sidosryhmätyöpajojen ja eri alojen asiantun-
tijoiden haastatteluiden pohjalta tehdyt arviot Suomen 
vesiturvallisuudesta. Näitä voidaan sellaisenaan hyödyntää 
arvioitaessa vesiturvallisuuden tämänhetkistä tilaa. Arviot 
ovat kuitenkin vain suuntaa antavia ja vain yksi näkö-
kulma asiaan; jostain toisesta näkökulmasta katsottuna 
arvio voi olla hyvinkin erilainen. Kuvassa 3 on esimerkki 
tilakortin lopussa olevasta yhteenvedosta.

Kuva 1. Lähestymistapa vesiturvallisuuden arviointiin.

* https://winlandtutkimus.fi/vesiturvallisuus

1 Tarkastelun rajaus (ml. mittakaava ja 
aihepiiri) ja tavoitteiden tunnistaminen

Arvioitavien tekijöiden 
ja arvioinnin mittarien 
tunnistaminen

Arviointiin osallistuvien 
tahojen tunnistaminen

ANALYYSI

ARVIOINTI

KEHYSTÄ-
MINEN

4 Nykytilan, trendien
ja uhkien arviointi

56

7

Lainsäädännön 
ajanmukaisuuden arviointi

Vesi–energia–ruoka 
-kytkösten tunnistaminen

Tiedon tason arviointi ja 
tutkimustarpeiden tunnistaminen

8

Kehittämiskohteiden 
tunnistaminen

9

Kokonaiskuvan 
luominen 

2

3

Vesiturvallisuuden arviointiprosessi

1 Tarkastelun rajaus (ml. mittakaava ja 
aihepiiri) ja tavoitteiden tunnistaminen

Arvioitavien tekijöiden 
ja arvioinnin mittarien 
tunnistaminen

Arviointiin osallistuvien 
tahojen tunnistaminen

ANALYYSI

ARVIOINTI

KEHYSTÄ-
MINEN

4 Nykytilan, trendien
ja uhkien arviointi

56

7

Lainsäädännön 
ajanmukaisuuden arviointi

Vesi–energia–ruoka 
-kytkösten tunnistaminen

Tiedon tason arviointi ja 
tutkimustarpeiden tunnistaminen

8

Kehittämiskohteiden 
tunnistaminen

9

Kokonaiskuvan 
luominen 

2

3

Vesiturvallisuuden arviointiprosessi
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Lähestymistavan avulla voidaan myös tarkastella Suomen 
vesiturvallisuuden kytköksiä ruokaturvaan ja energiatur-
vallisuuteen systeemisen kokonaiskuvan sekä ns. nexus-
ymmärryksen lisäämiseksi. Lähestymistavassa tunniste-
taan ja kuvataan eri tekijöiden väliset kytkökset, mikä 
auttaa laajentamaan ymmärrystä toimenpiteiden kerran-
naisvaikutuksista sekä tunnistamaan koko vesi–ruoka–
energiaturvallisuus -kokonaisuuden kannalta olennai-
simpia tekijöitä.

Lähestymistavalla suuntaviivoja 
vesiturvallisuuteen liittyvälle päätöksenteolle

Suomea voidaan pitää monessa suhteessa vesiturvalli-
suuden mallimaana, ja erilaisissa kansainvälisissä vertai-
luissa olemme sijoittuneet kärkipäähän. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita, että asiat olisivat meillä kaikilta osin hyvin. 

Esitetyn lähestymistavan avulla voidaan tunnistaa niitä 
vesiturvallisuuden osa-alueita, joissa on erityisesti paran-
tamisen tarvetta. Sillä voidaan myös tehdä näkyväksi 
asioita, jotka saattavat jäädä katveeseen julkisessa keskus-
telussa, mutta jotka silti ovat merkittäviä. Tehdessämme 
arvioita asiantuntijoiden kanssa havaitsimme myös, että 
lähestymistapa voi toimia eri osapuolten välisen keskus-
telun mahdollistajana, ja sen avulla voidaan jäsennellysti 
tunnistaa, mistä asioista ollaan samaa ja mistä eri mieltä. 
Yhtenä merkittävänä hyötynä on myös vesiturvallisuuden 
käsitteen laajentaminen sellaisiin yhteiskunnan vakauteen, 
toimivuuteen ja vastuullisuuteen liittyviin tekijöihin, joita 
harvemmin on tarkasteltu.

Arviointi voidaan myös aloittaa puhtaalta pöydältä, jos 
arviointikehikkoa sovelletaan jollekin uudelle sovellu-
salueelle (esim. ruokaturvaan) tai jollekin rajatummalle 

Kuva 2. Suomen vesiturvallisuuden keskeiset osatekijät neljään teemaan jaoteltuna.

Suomen vesiturvallisuuteen liittyviä tekijöitä

1. Vesiympäristön tila 2. Terveys ja hyvinvointi 3. Elinkeinojen 
kestävyys

4. Yhteiskunnan vakaus, 
toimivuus ja 
vastuullisuus

1.1. Vesien 
ekologinen tila (fys-

kem., biologia, 
hydro-morfologia)

2.1. Talousveden 
laatu ja määrä

3.1. Maatalouden 
vesitalouden ja 
kuormituksen 

hallinta

4.1. Luonnonriskien 
hallinta (mm. 
tulvasuojelu)

1.2. Vesiluonnon 
monimuotoisuus

2.2. Sanitaatio ja 
hygienia

3.2. Teollisuuden 
vedenkäytön ja 
kuormituksen 

hallinta

4.2. Kriittisen 
infrastruktuurin tila 

(mm. vesihuolto)

1.3. Haitta-aineiden 
hallinta

2.3. Lähiympäristön 
virkistysarvot

3.3. 
Energiantuotannon 

kestävyys

4.3. Vesivarojen 
hallinta (instituutiot, 

toimijat, 
vuorovaikutus)

1.4. Vieraslajien 
aiheuttamien riskien 

hallinta

3.4. Luonnonvarojen 
kestävä hyödyntämi-
nen (ml. kaivosteoll., 
metsä/kalat., turvet.)

4.4. Kansainvälinen 
yhteistyö (ml. 

rajavesiyhteistyö)

3.5. Palveluihin (ml. 
liikenne, matkailu) 

liittyvien ympäristö-
riskien hallinta 

4.5. Suomalaisten 
vesijalanjälki 
maailmalla
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alueelle (esim. valuma-alue). Hankkeessa tehty analyysi 
rajattiin koskemaan nimenomaan koko Suomen vesitur-
vallisuutta ja sen kytköksiä ruokaturvaan ja energiatur-
vallisuuteen, mutta arviointikehikkoa voidaan jousta-
vasti muokata tarpeen mukaan aina kulloiseen arvioin-
tiin soveltuvaksi. Mahdollisia soveltamiskohteita voivat 
olla esimerkiksi politiikkatoimenpiteiden tai tutkimus-
tarpeiden kohdentaminen, sektorikohtaiset tarkastelut 
esimerkiksi teollisuudessa, vesistöaluetason tarkastelut 
sekä ministeriöiden ennakointityön tukeminen.

Työkalun soveltaminen kaikessa laajuudessaan ei myös-
kään ole aina tarpeen; tapauskohtaisesti tulee harkita, mitä 
arvioinnin osa-alueita kannattaa hyödyntää.

Kehittämiskohteet

Lähestymistavan eräs haaste on tasapainoilu tarkas-
telun kattavuuden ja yksityiskohtaisuuden välillä. 
Tavoitteenamme oli kehittää työkalu, jolla voidaan tarkas-
tella vesiturvallisuutta Suomessa yleisellä tasolla. Vaikka 
monia vesiturvallisuuden osa-alueita on kartoitettu jo 
sangen kattavasti, ei tällaista kokonaisvaltaista tarkastelua 
ole aiemmin tehty. Sen seurauksena teema-alueiden alla 
olevat tekijät ovat laajoja kokonaisuuksia sisältäen osin 
hyvin erityyppisiä asioita. Arvioinnin kannalta tämä on 
ongelmallista, koska esimerkiksi ajurit ja kehitystrendit 
eivät välttämättä kaikilla tekijään sisältyvillä asioilla ole 
samansuuntaisia tai yhtä voimakkaita. Tuloksia arvioita-
essa onkin muistettava tarkastelun karkeustaso.

Kuva 3. Esimerkki tilakortin lopussa olevasta yhteenvedosta (Sanitaatio ja hygienia). Esimerkkejä muista tekijöistä 
löytyy Winland-hankkeen sivuilta ladattavasta työkalusta.

Värien yleinen tulkinta:
Erittäin hyvä Merkittävä positiivinen tai negatiivinen kytkös
Hyvä Positiivinen tai negatiivinen kytkös
Ei hyvä eikä huono Ei kytköstä tai heikko kytkös
Huono
Erittäin huono

2.2. Sanitaatio ja hygieniaTekijä

Suomessa kaupunkien ja kuntien jätevedet käsitellään pääsääntöisesti hyvin, mutta infran 
korjausvelan kasvun odotetaan heikentävän jätevesien käsittelyä tulevaisuudessa. Syrjäkuntien 
taloustilanteen heikkeneminen voi lisätä korjausvelkaa ja haja-asutusalueiden 
jätevedenpuhdistukseen liittyvät lainsäädännön muutokset voivat aiheuttaa yllättäviä muutoksia 
tilanteeseen. Sanitaatiolla ei ole juuri kytköksiä energia- tai ruokaturvallisuuteen paitsi 
maataloudessa käytettävän veden laadun osalta. Tutkimuspotentiaalia liittyy haja-asutusalueiden 
maa- tai panospuhdistamoiden toimivuuden sekä ravinteiden talteenottomenetelmien tehokkuuden 
arviointiin. Vesihuoltoinfran korjausvelan vaatimien toimenpiteiden kartoitus on paraikaa käynnissä.

2. Terveys ja hyvinvointi

Yh
te

en
ve

to

KYTKÖKSET

VESI → ENERGIA

VESI → RUOKA

TRENDI 2030
(Tilan muutos)

NYKYTILA
TILA

TIEDON TASO LAINSÄÄDÄNNÖN AJANTASAISUUS
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Lähestymistapa rakentuu temaattisesti vesiturvallisuuden 
osatekijöille, ja tästä syystä se ei suoraan sisällä eri toimi-
joita ja heidän roolejaan vesiturvallisuuteen liittyen. Täten 
myös (vesi)turvallisuuteen liittyvät vuorovaikutussuhteet 
ja politiikka rajautuvat pääosin tarkastelun ulkopuo-
lelle, joskin niitä voi toki halutessaan pyrkiä ottamaan 
huomioon osatekijöiden nykytilaa ja kehittämistarpeita 
mietittäessä.

Yhteenveto
Winland-hankkeessa kehitetty lähestymistapa vesiturvalli-
suuden arviointiin yhdistää eri hallinnon- ja tutkimusalojen 
asiantuntijoiden tiedon ja näkemykset jäsennellyksi koko-
naiskuvaksi. Se on suunniteltu yleiseksi kehikoksi arvioin-
neille, mutta sitä voidaan soveltaa myös yksityiskohtaisem-
piin tarkasteluihin. Tällöin tulee harkita, mitä arvioinnin 
osa-alueita kannattaa hyödyntää ottaen huomioon kunkin 
tapauksen ominaispiirteet. Lähestymistapa ja siihen liittyvä 
työkalu vaativat vielä testaamista eri käytännön tilanteissa, 
kuten valmiusharjoituksissa tai vesistövisiohankkeissa. 
Työkalua saa vapaasti hyödyntää, ja olemmekin erittäin 
kiinnostuneita kuulemaan kokemuksia sen soveltamisesta 
erityyppisissä tilanteissa. 
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Resilienssi kuvaa 
sopeutumiskykyä muutokseen

Yhteiskunnat ovat aina sopeutuneet 
muutoksiin ja oppineet niistä: se on 
hyvinvointimme ja hengissä säilymi-
semme edellytys. Tätä sopeutumis- ja 
sietokykyä voidaan kuvata resilienssin 
(resilience) käsitteellä, joka tuo yhteen 
suuren joukon teemaa jäsennellysti 
pohtivaa kirjallisuutta. Resilienssi 
voidaan määritellä monilla eri tavoin, 
mutta nykyisin vallitsevan määri-
telmän mukaan se kuvaa systeemin 
kykyä sietää muutosta ja selviytyä 
sekä oppia siitä (Holling 1973; Laine 
2017). Muutosta ajatellaan usein joko 
yhtäkkisenä (shock) tai pitkänä (stress) 
häiriötilana, joka voi olla esimerkiksi 
ympäristön tai talousjärjestelmän 
aiheuttama.

Erilaisten yhteiskunnallisten järjestel-
mien resilienssin arviointia tutkittiin 
osana Strategisen tutkimuksen neuvoston 
rahoittamaa Winland-tutkimushanketta 
(2016–2019). Hankkeessa tarkasteltiin 
Suomen kokonaisturvallisuutta energia-, 
ruoka- ja vesiturvallisuuden näkökul-
mista. Kokemustemme perusteella resi-
lienssi on hyödyllinen viitekehys myös 
vesiturvallisuuden parantamiseen.

Resilienssin jäsentelyä Linkovin 
resilienssimatriisilla

Linkovin ja kumppaneiden kehittämä 
lähestymistapa (Linkov et al. 2013) 
on yksi jäsennelty tapa arvioida järjes-
telmien resilienssiä. Lähestymistavassa 
tunnistetaan mahdollisia uhkia ja 
niiden vaikutuksia systeemin neljällä 
osa-alueella (fyysinen ympäristö, tieto, 
kognitiiviset seikat, sosiaaliset resurssit) 
sekä näihin liittyviin uhkiin ja muutok-
siin. Tämän jälkeen arvioidaan, miten 
kuhunkin neljään uhkatyyppiin voidaan 
varautua häiriönhallintasyklin neljässä 
eri vaiheessa (Kuva 1). Näin muodos-
tuvaa matriisia voidaan siis hyödyntää 
yhtäältä uhkien jäsennellyssä tunnista-
misessa ja priorisoinnissa sekä toisaalta 
mietittäessä toimenpiteitä uhkien vaiku-
tusten lieventämiseksi.

Tässä artikkelissa kuvaamme Linkovin 
matriisin soveltamista kahdessa erityyp-
pisessä vesivarahankkeessa: 1) vesis-
tösäännöstelyihin liittyvien uhkien ja 
haavoittuvuuksien arviointi valtakunnal-
lisesti ja Lapuanjoella sekä 2) tulvariskien 
hallinnan suunnittelu Lapväärtinjoen ja 
Kymijoen alaosan merkittävillä tulva-
riskialueilla. Molemmille tarkasteluille 
yhteistä oli pyrkimys avartaa asiantun-

Mika Marttunen
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mika.marttunen@ymparisto.fi

jYri MustajOki
suomen ympäristökeskus, 
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Globaalit ilmiöt muokkaavat maailmaa useilla tasoilla ja yllättävinkin tavoin, kuten olemme saaneet 
havaita koronapandemian myötä. Onkin tärkeää ymmärtää, kuinka hyvin olemme valmistautuneet 
sekä tunnistettuja että tuntemattomia uhkia ja häiriöitä vastaan. Yhtä tärkeää on ymmärtää, millainen 
on yhteiskuntamme järjestelmien resilienssi eli kyky sopeutua muutokseen sekä häiriöistä oppiminen. 
esittelemme lähestymistavan, jolla voidaan tarkastella jäsennellysti erityyppisiä uhkia ja häiriöitä sekä 
tunnistaa resilienssiä parantavia toimenpiteitä.
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tijoiden ajattelua sekä Linkovin lähestymistavan avulla 
tunnistaa toimenpiteitä vesiturvallisuuden parantami-
seksi: matriisi siis tarjosi järjestelmällisen ja osin normaa-
lista poikkeavan kehyksen keskustelun ja ajattelun tueksi.

Vesistösäännöstelyjen uhkien ja 
haavoittuvuuksien analyysi

Vesistösäännöstelyjen suurimpia haasteita ovat poikkeuk-
selliset vesitilanteet. Jos yhtäaikaisesti tulee muita, esimer-
kiksi laitteiden toimivuuteen tai säännöstelyä koskevaan 
päätöksentekoon liittyviä ongelmia, voi seurauksena olla 
huomattavia vahinkoja. Sovelsimme Linkovin lähes-

tymistapaa tukemaan valtakunnallista vesistösäännös-
telyjen uhkien ja haavoittuvuuksien analyysiä yhdessä 
ELY-keskusten säännöstelyasiantuntijoiden kanssa 
(Marttunen ja Mustajoki 2019).

Lisäksi toteutimme tapaustarkastelun Lapuanjoen sään-
nöstelyn haavoittuvuuksien tunnistamiseksi ja resi-
lienssin parantamiseksi hyödyntäen valtakunnallisen 
tarkastelun tuloksia.

Haavoittuvuusanalyysissä vesistöjen operatiivisen säännös-
telyn päätösprosessi jaettiin kuuteen vaiheeseen (Kuva 2), 
joissa jokaisessa tunnistettiin fyysisiin järjestelmiin, hydro-

Kuva 1. Linkovin resilienssi-lähestymistavan ulottuvuudet. Kussakin häiriötapahtuman vaiheessa arvioidaan uhkia 
tai keinoja neljällä teema-alueella.

Kuva 2. Operatiivisen säännöstelyn päätösketju ja siihen liittyviä uhkia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyysinen ympäristö 
 

 
Rakenteet, laitteet, varusteet, jne. 

Tiedon saatavuus  
ja laatu 

Tiedonkeruu, käsittely, analysointi, säilytys, jne. 

Kognitiiviset seikat 
 

Arvot, riskiasenteet, ajattelun ja päätöksenteon vinoumat, jne. 

Sosiaaliset resurssit 
 

Verkostot, yhteistyö, koulutus, viestintä, jne. 

 

Varautuminen Lieventäminen 
(absorb) 

Palautuminen Oppiminen  

Aika 

Häiriötapahtuma 

Havainto vesistössä

Siirto ja kirjaaminen 
tietojärjestelmään

Vesistömallin tuottama ennuste

Juoksutuspäätös 
(ml. analyysit & neuvottelut)

Patoluukkujen säätäminen

Viestintä päätöksistä

Esimerkkejä uhkista

• Häiriö sähkönjakelussa

• Häiriö telepalveluissa (viestintäverkot)

• Häiriö IT-palveluissa (tietokoneet ja digitaalinen 
tietoliikenne, Internet)

• Tekniset ongelmat (laiteviat)

• Häiriö työvoiman saatavuudessa

• Asiantuntijuuden häviäminen

• Hakkereiden tunkeutuminen tietojärjestelmiin
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logiseen tietoon, päätöksentekoon ja sosiaaliseen kanssa-
käymiseen liittyviä uhkia. Sen jälkeen analysoitiin, miten 
kuhunkin uhkaan voidaan varautua ja vaimentaa sen aihe-
uttaman häiriön vaikutuksia sekä mitä kustakin häiriö-
tilanteesta ja sen hallinnasta voidaan oppia. Yhteensä 
tunnistettiin 17 erilaista uhkatyyppiä ja 89 erilaista 
toimenpidettä näihin varautumiseksi. Taulukossa 1 on 
ote Linkovin matriisista mittalaitevikojen osalta.

Lapuanjoen säännöstelyä koskevassa tarkastelussa arvi-
oimme uhkiin varautumiseksi tunnistettujen toimen-
piteiden varautumisen astetta, hyödyllisyyttä, kustan-
nuksia ja toteuttamiskelpoisuutta. Tähän tarkoitukseen 
kehitimme arviointikaavakkeen, jossa kunkin uhkan 
kohdalla arvioidaan näitä ominaisuuksia. Taulukossa 2 
esimerkki kaavakkeesta mittalaitevikoihin liittyvien 
uhkien tarkastelusta.

 Varautuminen 
häiriötilanteeseen

Häiriötilanteen 
vaikutusten 
vaimentaminen

Palautuminen 
häiriötilanteesta

Oppiminen ja 
sopeutuminen uuteen 
tilanteeseen

Mitta
laiteviat

Kahdennetut mittalaitteet, 
useita mittausasemia 
eri paikoissa, kameralla 
kuvattava mitta-
asteikko, varaosien ja 
henkilöstön saatavuuden 
varmistaminen 
häiriötilanteita varten, 
sopimukset laitevikojen 
pikaiseksi korjaamiseksi, 
satelliittihavaintojen 
käyttö

Keinoja mittauslaitteiden 
antaman väärän 
tiedon tunnistamiseen 
(kokemuksen tuoma 
kriittinen suhtautuminen), 
varasuunnitelmat 
manuaalisten mittausten 
tekemiseen

Varaosien saatavuuden 
varmistaminen 
(haavoittuvimmat osat 
varastossa), suunnitelmat 
mittalaitteiden 
korjaukselle

Vikatilastoihin perustuva 
analyysi systeemin 
haavoittuvimmista 
osista ja pohdinta 
näiden korvaamiseksi 
luotettavimmilla osilla 

Taulukko 1. Linkovin matriisin mittalaitevikoja koskeva rivi. Vastaavat analyysi tehtiin kaikille 17 tunnistetulle 
uhkatyypille.

Mahdollisia uhkia ja 
toimenpiteitä niitä 
vastaan (vaiheet, joita 
koskee, mainittu 
suluissa) 

Varautumisen 
aste 

Perustelut/ 
kommentit 

Toimenpide-
ehdotukset 
(vain 
keltaisiin ja 
punaisiin 
kohtiin) 

Arvio ehdotettujen 
toimenpiteiden 
hyödyistä 

Arvio ehdotettujen 
toimenpiteiden 
kustannuksista 

Arvio ehdotettujen 
toimenpiteiden 
toteutettavuudesta 

+++ Suuri - - - Suuri + Helppo 
++ Kohtalainen - - Kohtalainen 0 Kohtalainen 
+ Pieni - Pieni - Vaikea 

Mittalaiteviat   Kommentit Kommentit Arvio Kommentit Arvio Kommentit Arvio Kommentit 
- Kahdennetut mittalaitteet, 
useita mittausasemia eri 
paikoissa, kameralla 
kuvattava mitta-asteikko 
(1) 

☒ Kyllä 
☐ Osittain 
☐ Ei 
☐ Ei relevantti 

Kahdennetut 
järjestelmät ja 
suunnitelmat 
manuaalisiin 
ennusteisiin 

  
  

 
  

 
  

-  Varaosien ja henkilöstön 
saatavuuden 
varmistaminen 
häiriötilanteita varten (1,2) 

☐ Kyllä 
☒ Osittain 
☐ Ei 
☐ Ei relevantti 

Suurin osa 
osista 
varastossa, 
mutta ei kaikkia 

Yhteinen 
varaosa- 
varasto 
muiden 
toimijoiden 
kanssa 

++ Kaikkien ei 
tarvitse pitää 
samoja osia 
varastossa 

- Osien 
ylläpidon 
organisointi- 
kustannukset 
(jakamisella 
myös hyötyjä) 

0 Jonkinlaista 
koordinaatiota 
ja ylläpitoa 
tarvitaan 

-  Sopimukset laitevikojen 
pikaiseksi korjaamiseksi 
(1,2,3) 

☐ Kyllä 
☐ Osittain  
☒ Ei 
☐ Ei relevantti 

Ei sopimuksia, 
mutta läheistä 
yhteistyötä 

Sopimusten 
tekeminen 

+ Vastuiden 
selkeä 
tunnistaminen 

- Sopimusten 
tekemisen 
kustannukset 

+ Melko 
helppoa 
toteuttaa 

-  Satelliittihavaintojen 
käyttö (1,2) 

☐ Kyllä 
☐ Osittain  
☐ Ei 
☒ Ei relevantti 

Tarpeeton, sillä 
varmistus 
muilla tavoin 

  
  

 
  

 
  

Taulukko 2. Esimerkki mahdollisten uhkien ja niiden vastatoimenpiteiden tunnistamisesta. Esimerkkinä mittalaiteviat.
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ELY-keskusten asiantuntijat pitivät haavoittuvuusana-
lyysiä hyödyllisenä. Erilaisia varautumistoimenpiteitä on jo 
toteutettu laajalti, mutta myös parantamisen varaa nähtiin 
monilla osa-alueilla. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella 
harvinaisimpiin häiriötilanteisiin ei myöskään välttämättä 
ole riittävästi käytännön kokemusten kautta syntyneitä rutii-
neja. Tulevaisuudessa tarvetta voi olla valmiusharjoituksille, 
joissa keskityttäisiin tämäntyyppisiin säännöstelyhäiriöihin.

Tulvariskien hallintatoimenpiteiden ja 
resilienssin kokonaisvaltainen arviointi

Resilienssimatriisin hyödyntämisestä tulvariskien 
hallinnan suunnittelussa on laadittu tuore ohjeisto 
(Parjanne ym. 2019), jonka avulla suunnittelutyöstä 
vastaavat ELY-keskukset voivat täydentää ensimmäisissä 
tulvariskien hallintasuunnitelmissa vuonna 2015 tunnis-
tettuja toimenpiteitä. Tarkasteluja varten alkuperäistä 
Linkovin matriisia on räätälöity paremmin tulvariskien 
hallinnan suunnitteluun soveltuvaksi. Lähestymistapaa 
pilotoitiin Lapväärtinjoella ja Kymijoen alaosalla yhdessä 
ELY-keskusten asiantuntijoiden kanssa.

Toimenpiteet on ohjeessa jaoteltu viiteen ryhmään, jotka 
noudattavat tulvariskien hallinnassa käytettyä jaottelua:

1. Tulvariskien vähentäminen (esim. maankäytön 
suunnittelu, tulvavaara- ja tulvariskikartoitukset)

2. Tulvasuojelu (esim. jokien ja purojen perkaukset, 
rantojen pengerrykset ja vesistöjen säännöstely)

3. Valmiustoimet (tulvan uhatessa suoritettavat 
toimenpiteet)

4. Toiminta tulvatilanteessa
5. Jälkitoimet (palautuminen ja oppiminen tulvasta 

sekä toteutetuista toimenpiteistä)

Toimenpiteitä arvioidaan viidessä ulottuvuudessa, joista 
uutena on poliittinen päätöksenteko, jota ei siis ole alku-
peräisessä matriisissa.

1. Rakenteet ja laitteet sekä niiden ylläpito (rakenteet, 
toimenpiteet uomassa, laitteet, tekniikka, tekno-
logia ja laatu)

2. Tiedon tuottaminen, käsittely ja saatavuus (ajanta-
saisuus, hyödynnettävyys)

3. Operatiivinen päätöksenteko ja sen kehittäminen 
(ajatusmallit, ennakkokäsitykset, arvot, riskiasen-
teet, ajattelun vinoumat)

4. Organisaatioiden ja väestön valmiudet ja yhteistyö 
(viranomaiset, kansalaiset ja verkostot sekä koulutus, 
viestintä ja tietoisuus)

5. Poliittinen päätöksenteko (lainsäädäntö, kaavoitus 
ja muut ohjauskeinot, maakunta- ja kuntapolitiikka)

Taitotalo 
1/2 pysty
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Ensimmäisissä tulvariskien hallintasuunnitelmissa ehdo-
tettuja toimenpiteitä on uudelleenarvioitu vuoden 2020 
aikana ja resilienssi-lähestymistapa tarjoaa pilotoinnista 
saatujen kokemusten perusteella mahdollisuuden löytää 
aikaisemman toimenpidevalikoiman ulkopuolelta uusia, 
merkityksellisiä toimenpiteitä. Siten se soveltuu osaltaan 
tulvariskien hallinnan suunnittelukierrosten arviointityö-
kaluksi ja tulvaryhmien keskustelun avuksi.

Moniulotteisuus avartaa näkökulmia
Vaikka esittelemämme tapaustarkastelut poikkeavat toisis-
taan, ovat kokemukset resilienssi-lähestymistavan sovelta-
misessa hyvin samansuuntaisia. Lähestymistavan ulottu-
vuudet avartavat ajattelua ja samalla se tarjoaa jäsennellyn 
tavan laajentaa ja konkretisoida keskusteluja uhkista ja 
toimenpiteistä. Järjestelmällinen ja moniulotteinen tarkas-
telu koettiin palautteen perusteella hyväksi keinoksi koko-
naiskuvan muodostamiseen sekä kehittämiskohteiden 
tunnistamiseen ja priorisointiin. Esimerkiksi aiemmat 
ELY-keskuksissa tehdyt vesistösäännöstelyjen uhkien ja 
haavoittuvuuksien analyysit ovat olleet teknisempiä ja 
rajaukseltaan huomattavasti suppeampia.

Tulva- ja kuivuusriskien hallintaan liittyvissä tapaustar-
kasteluissa keskeinen hyöty oli, että kehikko ohjasi ja 
jäsensi eri osapuolten keskustelua ja arvioinneissa pystyt-
tiin huomioimaan uusia näkökulmia ilman kohtuutonta 
lisätyömäärää. Lähestymistavan avulla voidaan myös 
varmistaa, kuinka hyvin varautumisen ajalliset ja temaat-
tiset ulottuvuudet on katettu tunnistetuilla toimenpiteillä.

Fyysisten uhkien lisäksi on tärkeää tarkastella myös 
muita uhkia; vesistösäännöstelyjen haavoittuvuusanalyy-
sissä näitä liittyi esimerkiksi ulkoistuksen järjestämiseen 
ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Lisäksi resilienssin 
tarkastelu voi auttaa tunnistamaan mahdolliset kriittiset 
toimenpiteet, joista muiden toimenpiteiden toteutu-
minen riippuu.

Lähestymistavassa oli toki myös haasteensa. Joissain tilan-
teissa esimerkiksi toimenpiteen sijoittaminen matriisiin 
ei ollut yksiselitteistä, jolloin toimenpiteen sijoittaminen 
voi viedä liiaksi huomiota kokonaisuudelta. Parantamisen 
varaa on myös siinä, että tarkastelussa eri tekijöitä tarkastel-
laan samanarvoisina, mutta käytännössä jotkin ovat kriit-
tisempiä kuin toiset. Heikkoutena voidaan pitää myös 
sitä, että lähestymistapa ei ota kantaa uhkien toteutu-
misen todennäköisyyksiin, minkä vuoksi lähestymistavan 
rinnalla on hyvä käyttää perinteisiä riskianalyysin mene-
telmiä. Tarkastelun lopputulos riippuu arvioiden tulkin-
nanvaraisuudesta sekä arvioitsijoiden omista näkemyksistä, 
eikä niin sanottua yhtä oikeaa arviota ole siksi olemassa.

Vesistösäännöstelyjä ja tulvariskien hallintaa koskevat 
tarkastelut toteutettiin kattavasti ja vastaavia analyy-
sejä ei tietääksemme ole tehty aiemmin. Resilienssi-
lähestymistapaa voidaan soveltaa myös muille vesitur-
vallisuuden osa-alueille ja erityyppisiin arviointeihin. 
Resilienssi-lähestymistapaa hyödynnettiin myös Vakka-
Suomessa vuonna 2019 järjestetyssä kuivuusharjoituk-
sessa, jossa sen käytöstä saatu palaute oli positiivista (kts. 
lisää bit.ly/Kuivuus2019). Lähestymistapa on herät-
tänyt kiinnostusta myös patoturvallisuusviranomaisissa. 
Lähestymistavan avulla voidaan vastata kysymyksiin, 
kuinka hyvin resilienssin eri ajalliset ja temaattiset ulottu-
vuudet on katettu nykyisillä toimenpiteillä sekä millaisia 
uusia toimenpiteitä mahdollisesti tarvitaan. 
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Vesiturvallisuus ja kestävän 
kehityksen tavoitteet

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän 
kehityksen 17 tavoitteesta (SDG:t), joilla on 
tarkoitus ohjata maailmaa kestävämpään suun-
taan. Tavoitteet muodostavat uudenlaisen 
laajan kokonaisuuden, johon ovat sitoutuneet 
kaikki maailman valtiot, Suomi mukaan lukien. 
SDG:t esitetään yleensä erillisinä temaattisina 
laatikoina, mikä vaikeuttaa tavoitteiden välisten 
yhteyksien sekä kokonaisuuden ymmärtämistä. 
Tarkastelemalla erillisten teemojen välisiä yhte-
yksiä voidaan tunnistaa mahdollisuuksia 
panostaa yhtäaikaisesti useampaan tavoittee-
seen: tällaisen ns. nexus-lähestymistavan merki-
tystä myös Suomi on virallisissa YK-yhteyksissä 
korostanut. Tällöin voimme nähdä tavoit-
teet ikään kuin Rubikin kuution värikkäinä 
ruutuina: ratkaisemalla kuution yhtä sivua, 
kannattaa pyrkiä edistämään samalla myös 
muidenkin sivujen ratkaisemista.

Makeaan veteen keskittyvä tavoite SDG6 
painottaa vahvasti vesi−sanitaatio−hygienia-
ulottuvuutta, vaikka vesi on tärkeä luonnon-
vara monissa muissakin yhteyksissä. Veden 
merkitystä tavoitteissa on aikaisemmin tutkittu 
lähinnä keskittymällä yksittäisiin tavoittei-
siin, mikä tekee tavoitteiden välisten kytken-
töjen tunnistamisen vaikeaksi. Tässä artikke-
lissa tutkimme veden merkitystä kestävän kehi-
tyksen elementtinä huomioimalla kaikki 17 
SDG-tavoitetta samanaikaisesti. Käytämme 
analyysissamme vesiturvallisuus-käsitettä, koska 
se on laaja ja kattaa SDG6:n lisäksi muitakin 
veteen liittyviä ulottuvuuksia. Käsite huomioi 
sekä veden laadun että määrän ja pyrkii takaa-
maan turvalliset ja kestävät vesivarat sekä tuke-

maan ihmisen ja ympäristön hyvinvointia. 
Käytämme Zeitounin ym. (2011) määritelmää, 
joka yhdistää vesiturvallisuuden kuusi ulottu-
vuutta (vesivara-, ilmasto-, ruoka-, energia-, 
inhimillinen, ja kansallinen turvallisuus), koros-
taen niiden keskinäisiä yhteyksiä (Kuva 1).

Maija taka
tutkijatohtori,  
aalto-yliopisto
maija.taka@aalto.fi

OLLi varis
aalto-professori, 
aalto-yliopisto

Lauri aHOPeLtO
väitöskirjatutkija, 
aalto-yliopisto

aMY FaLLOn
väitöskirjatutkija, 
aalto-yliopisto

Matias HeinO
väitöskirjatutkija, 
aalto-yliopisto

MarkO kaLLiO
väitöskirjatutkija, 
aalto-yliopisto

Pekka kinnunen
väitöskirjatutkija, 
aalto-yliopisto

venLa niva
väitöskirjatutkija, 
aalto-yliopisto

vesi on elämän, talouden ja hyvinvoinnin kulmakivi, ja täten keskeinen myös Yk:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden (sDG:t) saavuttamisessa. veden avulla voidaan tukea käytännössä kaikkien tavoitteiden − 
ei ainoastaan niin sanotun vesitavoitteen sDG6:n − edistämistä. vastaavasti veteen vaikuttavat käytän-
nössä kaikki kestävän kehityksen tavoitteet. tässä artikkelissa analysoimme veden merkitystä kestävälle 
kehitykselle tarkastelemalla kaikkia sDG-tavoitteita samanaikaisesti.

Vesiturvallisuus vipuvoimana 
kestävän kehityksen tavoitteille

Inhimillinen
turvallisuus

Ruoka-
turva

Kansallinen
turvallisuus

Ilmasto-
turvallisuus

Energia-
turvallisuus

Vesi-
turvallisuus

Vesivarojen
turvallisuus

Kuva 1. Vesiturvallisuuden kuusi pääulottu-
vuutta Zeitounia (2011) mukaillen. Käsite 
huomioi veden tärkeyden monissa yhteyk-
sissä ja auttaa ymmärtämään näiden ulot-
tuvuuksien keskinäisiä riippuvuussuhtei-
ta. Kansallinen (national), vesivarojen (wa-
ter resources), inhimillinen (human), ruo-
ka- (food), energia (energy), ja ilmasto-
turvallisuus (climate security) ovat kaikki 
kytköksissä myös toisiinsa.
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Miten analysoida riippuvuuksia ja kytköksiä

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta pilkkoutuvat 169 alata-
voitteeseen ja niiden toteutumista mittaaviin 231 indi-
kaattoriin – kokonaisuus on siis valtava. Tavoitteiden 
keskinäisten riippuvuussuhteiden ja kytkösten tunnista-
minen on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä 
kestävä kehitys vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa. 
Tavoitteenamme on parantaa ymmärrystä niin sanotuista 
vipuvoimista eli toimenpiteistä, joilla voimme samanai-
kaisesti edistää useampia tavoitteita.

Yksi merkittävä tiedonpuute liittyy tavoitteiden välisiin 
negatiivisiin kytkentöihin eli tilanteisiin, joissa yhden 
tavoitteen saavuttaminen heikentää, vaarantaa tai jopa 
estää toisen tavoitteen saavuttamisen. On myös paljon 
tilanteita, joissa veteen liittyvät tarpeet ovat sidosryhmä-

kohtaisia ja se, millaista tavoitetta kulloinkin edistetään, 
on pohjimmiltaan poliittinen päätös. SDG-kytkösten 
tunnistaminen tukee siksi myös päätöksenteon monialai-
suutta ja avoimuutta.

Kytkösten tunnistamiseksi teimme systemaattisen kirjalli-
suushaun, jossa valitsimme 2 300 hakutuloksen joukosta 
120 julkaisua käytettäväksi työssämme. Analysoimme 
julkaisuista ne kytkökset, jotka linkittivät vesiturvalli-
suuden muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Teimme 
tuloksille myös tilastollisen tarkastelun löytääksemme 
tilastollisesti tärkeimpiä kytköksiä ja mahdollisuuksia eri 
teemojen ja sektoreiden välisten vipuvoimien löytämiseksi.

Vesi vaikuttaa läpi tavoitteiden
Analyysissamme vesiturvallisuus kytkeytyi kestävän kehi-
tyksen eri tavoitteisiin yhteensä 501 kertaa: yksi julkaisu 
sisälsi yhteyden keskimäärin neljään tavoitteeseen. Eniten 
kytköksiä esiintyi terveys ja hyvinvointi -tavoitteeseen 
(SDG3, 59 % julkaisuista) ja ei nälkää -tavoitteeseen 
(SDG2, 50%) (Kuva 2). Kiinnostava huomio oli myös, 
että lukuisissa julkaisussa vettä käytettiin johdannossa 
esimerkkinä tärkeästä luonnonvarasta tai kestävän kehi-
tyksen kulmakivestä, vaikka julkaisu ei muuten liittynyt-
kään suoraan veteen.

Tunnistetuista kytköksistä valtaosassa (91 %) vesiturval-
lisuudella oli positiivinen vaikutus SDG:iin. Puhdas vesi 
ja sanitaatio ovat välttämättömiä edellytyksiä esimerkiksi 
vesivaikutteisten tautien estämiseksi, ja siksi niillä on kiis-
taton positiivinen vaikutus terveyteen. Toisaalta esimer-
kiksi vesivoiman rakentamisella tunnistettiin olevan sekä 
positiivisia että negatiivisia linkkejä tavoitteisiin, riippuen 
tavoitteen luonteesta ja kohderyhmästä. Valtaosa negatii-
visista linkeistä korosti eriarvoisuuden voimistumista ja 
heikensi etenkin ei köyhyyttä -tavoitteen (SDG1) saavut-
tamista. Vesiturvallisuuden katsottiin esimerkiksi heiken-
tävän bioenergian tuotantoa (SDG7), joka perustuu 
paljon vettä kuluttaviin kasveihin. Lisäksi vesiturvalli-
suuden hankkeiden alueellinen keskittyminen muualle 
kuin maaseutualueille voimistaa eriarvoisuutta.

Tutkimme löytämiämme kytköksiä myös ryhmittele-
mällä niitä niiden samanlaisuuksien mukaan (Kuva 3). 
Analyysi muodosti tavoitteista seitsemän ryhmää, ja 
jokaisen ryhmän sisällä olevien tavoitteiden voidaan 
sanoa reagoivan samalla tavoin vesiturvallisuuteen. Jos 
vesiturvallisuudella on positiivinen vaikutus koulutuk-
seen (SDG4), on sillä todennäköisimmin sama vaikutus 
myös sukupuolten tasa-arvoon (SDG5). Tämä ryhmittely 
auttaa meitä tunnistamaan vipuvoiman mahdollisuuksia 
17 tavoitteen kokonaisuudessa.

Kuva 2. Vesiturvallisuudesta muihin SDG:iin tunnistet-
tujen linkkien määrä. Linkit luokiteltiin kuuteen luok-
kaan niiden suunnan (positiivinen tai negatiivinen) ja 
voimakkuuden mukaan. Vesiturvallisuuden ei havaittu 
estävän yhdenkään SDG:n toteutumista. Vesiturvallisuu-
desta kuhunkin SDG:een tunnistettujen linkkien koko-
naismäärä (n) on esitetty jokaisen tavoitteen yhteydessä 
ja pylväissä on eritelty tunnistettujen linkkien voimak-
kuus (−3 … +3).
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Vesi edesauttaa kokonaisuuden 
ymmärtämistä

Tuloksemme havainnollistavat 
veden merkitystä ja potentiaalia 
kestävän kehityksen edistämisessä. 
Lähestymistapamme osoittautui 
kustannustehokkaaksi työkaluksi 
laajempien kokonaisuuksien hahmot-
tamiseen. Vesiturvallisuuden nähtiin 
samanaikaisesti vähentävän köyhyyttä, 
edistävän kestäviä kaupunkeja ja vähen-
tävän epätasa-arvoa. Tällaiset esimerkit 
voivat luoda pohjaa uudenlaiselle 
yhteistyölle ja lähestymistavoille.

Vesiturvallisuuden kuudesta ulottu-
vuudesta ns. inhimillinen turvallisuus 
(human security) korostui analyysimme 
tuloksissa ja esimerkiksi sanitaation 
merkitys korostui. Kirjallisuudessa 
esiintyi yllättävän vähän kansallisen turvallisuuden 
ja ilmastoturvallisuuden ulottuvuuksia, etenkin kun 
huomioi veden keskeisen merkityksen ilmastonmuu-
toksen vaikutusten kannalta sekä veden tärkeyden paikal-
lisessa ruoantuotannossa, mikä taas vähentää riippuvuutta 
ruoantuonnista.

Vesiturvallisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
välisten negatiivisten kytkösten vähäisyys oli myös yllät-
tävää. Sen sijaan että pitäisimme tätä signaalina aino-
astaan onnistumisena, on syytä myös kyseenalaistaa se, 
raportoidaanko myös negatiiviset linkit riittävästi. Yksi 
mahdollinen selitys on, ettei negatiivisia kytköksiä ole 
vielä kunnolla hahmotettu kestävän kehityksen tavoit-
teiden ollessa vielä melko uusia. Negatiivisten kytkösten 
puuttuminen aineistosta vääristänee kokonaiskuvaa vesi-
turvallisuuden asemasta kestävässä kehityksessä.

Kestävä kehitys edellyttää meitä siirtymään sirpaloitu-
neista ja siiloutuneista lähestymistavoista kokonaisuuk-
sien ja systeemien hahmottamiseen. Analyysimme perus-
teella kestävä kehitys tarvitsee lähestymistavan, joka yksit-
täisten tavoitteiden ohella keskittyy myös teemojen välisiä 
kytkösten ymmärtämiseen. SDG:t tulee ymmärtää itse-
näisten tavoitteiden sijaan vuorovaikutuksessa olevana 
kokonaisuutena, jotta tavoitteiden ja toimien vipuvoimaa 
ja synergioita voidaan tunnistaa ja hyödyntää. Negatiivisten 
kytkösten heikko ymmärrys on riski toiminnan suun-
nittelulle – veteen, kuten moniin perustarpeisiin liit-
tyvät poliittiset prosessit johtavat usein yhteiskunnalli-
siin kompromisseihin, jotka paremman tiedon puutteessa 
lisäävät eriarvoisuutta. On myös tärkeää ymmärtää veden 
moniulotteinen rooli ja sen merkitys sektorienvälisten 

synergioiden mahdollistajana. Vesiturvallisuudella osoitet-
tiin olevan pääosin positiivinen vaikutus kaikkiin kestävän 
kehityksen tavoitteisiin.

Yhteenveto: vesiturvallisuus tukee SDG
kokonaisuuden ymmärtämistä

Vesi on kestävyyden ja hyvinvoinnin kulmakivi. 
Kirjallisuuskatsauksen avulla kokosimme uutta ymmär-
rystä siitä, miten vesiturvallisuuden käsite kytkeytyy YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin ja millaista vipuvoimaa 
vesiturvallisuudella on kestävyyden edistämiseksi. Koska 
yli 90 % kytköksistä oli positiivisia, vesiturvallisuuteen 
panostamisella voidaan sanoa olevan merkittävä positii-
vinen merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden toteutta-
misessa. Vesiturvallisuuden vipuvoima korostui terveyttä, 
nälkää ja köyhyyttä koskevien tavoitteiden edistämisessä, 
mutta tavoitteita käsiteltiin kirjallisuudessa melko erillisinä. 
Samaan aikaan tarvitsemme parempaa ymmärrystä veden 
ja kehityksen välisistä negatiivisista linkeistä. Työmme 
korostaa tarvetta käsitellä kestävän kehityksen tavoitteita 
kokonaisuutena, jotta voimme paitsi tunnistaa niiden 
välisiä kytköksiä, myös luoda uudenlaista toimenpiteisiin 
ja päätöksentekoon liittyvää monialaista yhteistyötä. 

Kuva 3. Tunnistamamme linkit vesiturvallisuudesta muihin SDG:iin mahdollisti 
tavoitteiden ryhmittelyn perustuen niiden samanlaiseen vasteeseen. 
Saman klusterin tavoitteet reagoivat vesiturvallisuuteen samansuuntaisesti, 
esimerkiksi jos vesiturvallisuus vaikuttaa positiivisesti SDG4:ään, sillä on 
todennäköisesti samanlainen vaikutus myös SDG5:een (koulutus-klusteri).
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Patoturvallisuuslain mukaisia luokitel-
tuja patoja on Suomessa noin 450. 
Padot luokitellaan niiden vahingon-
vaaran perusteella kolmeen luokkaan 

(1, 2 ja 3), joista 1-luokkaan kuuluvat 
suurinta vaaraa aiheuttavat padot. 
Padon omistaja tai hänen palkkaa-
mansa konsultti tekee arvion padon 
vahingonvaarasta luokittelua varten. 
Tässä arviossa pohditaan mitä tapah-
tuisi, jos pato sortuisi. Luokittelu 
tapahtuu sen mukaan, mitä sortuma-
tilanteen vahingonvaara-alueella on 
vaarassa.

Vahingonvaara Suomessa
Suomessa on 85 patoa, jotka on 
luokiteltu 1-luokkaan. Lain mukaan 
1-luokan pato voi onnettomuuden 
sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishen-
gelle ja terveydelle taikka huomat-
tavan vaaran ympäristölle tai omaisuu-
delle. Lähes kaikki padot on luokiteltu 
1-luokkaan siksi, että onnettomuuden 
sattuessa vaara kohdistuu ihmishen-
keen ja terveyteen. Patoturvallisuus 
tukee siis vahvasti sekä vesiturvalli-
suutta että laajempaa ympäristötur-
vallisuutta, sillä se pyrkii osaltaan sekä 
varmistamaan yhteiskunnan toimi-
vuuden että ehkäisemään veteen liit-
tyviä ongelmia ja riskejä niin ihmisille 
kuin ympäristölle.

1-luokan padoille laaditaan vahingonvaarasel-
vitys, jonka päätarkoitus on luoda puitteet turval-
lisuussuunnitelman laadintaa varten. Jokaisella 
1-luokan padolla on siis myös turvallisuus-

EIJA ISOMÄKI
Kainuun ELY-keskus
eija.isomaki@ely-keskus.fi

Vesiturvallisuudesta syntyy ihmisille monia erilaisia mielleyhtymiä. Patoturvallisuus kytkeytyy vesitur-
vallisuuteen etenkin sen onnettomuuksia ja riskejä vähentävän roolin kautta. Suomessa on tuhan-
sia patoja. Padot voivat olla vesistöpatoja, jätepatoja, kaivospatoja, tulvapenkereitä tai työpatoja. 
Patoturvallisuuslaki (494/2009) koskee näitä kaikkia ainakin yleisien velvoitteiden osalta. Toimivaltaisena 
patoturvallisuusviranomaisena Kainuun ELY-keskus valvoo, että padon omistaja pitää padon kunnossa 
ja hoitaa lain määräämät velvollisuutensa.

Patoturvallisuus osana 
vesiturvallisuutta

Padot Suomessa
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suunnitelma. Tämä on merkittävä tekijä takaamaan pato-
turvallisuutta. Vahingonvaaraselvityksessä selvitetään, mitä 
voi tapahtua, jos pato sortuu. Turvallisuussuunnitelmassa 
puolestaan määritellään, miten omistajan on toimittava 
onnettomuustilanteessa haittojen estämiseksi ja mini-
moimiseksi. Häiriö- ja onnettomuustilanteessa padon 
omistajan toimet ovat ensiarvoisen tärkeät.

Patoturvallisuuslaissa on määritelty myös paljon muita 
tekijöitä, joilla patoturvallisuutta pyritään edistämään. 
Tällainen tekijä on esimerkiksi padon hydrologinen 
mitoitus. Ensimmäisen luokan pato mitoitetaan tulvalle, 
joka ilmenee 0,02  – 0,01 prosentin todennäköisyy-
dellä eli keskimäärin kerran 5  000  – 10  000 vuodessa. 
Tällainen vesimäärä voidaan hydrologisten laskelmien 
avulla määrittää ja tämä tulva on voitava juoksuttaa padon 
tulvaluukuista, eli voimalaitoksen purkukykyä ei oteta 
huomioon. Toinen esimerkki on vaikkapa teknillisiin 
turvallisuusvaatimuksiin sisältyvä velvoite, että padolle on 
oltava toimivat kulkuyhteydet ja 1- ja 2-luokan maapadon 
harjan on oltava koko pituudeltaan liikennöintikelpoinen.

Patoturvallisuutta Suomessa ja maailmalla
Suomessa käytännöt patoturvallisuuden takaamiseksi 
patoturvallisuuslain myötä ovat hyvät. Laki on merkittä-
västi yhtenevä Norjan vastaavien lakien kanssa. Ruotsissa 
on lainuudistus ollut käynnissä jonkin aikaa ja uusi lain-
säädäntö tulee olemaan hyvin yhtenevä Norjan ja Suomen 
kanssa.

Käytännöt eri maiden välillä patoturvallisuuden takaa-
misessa vaihtelevat kuten myös padot. Suomi on maana 
alava, joten patomme ovat keskimäärin melko matalia. 
Korkein pato on alle 50 metriä korkea. ”Suurpadot” ovat 
kansainvälisen suurpatojärjestön ICOLDin mukaan yli 15 
metriä korkeita. Suomen 450 luokitellusta padosta suur-
patoja on 56. Esimerkiksi Norjassa luokiteltuja patoja on 
4 200, joista suurpatoja 348.

Suomessa patojen omistajatahot vaihtelevat. Padon omis-
tajana voi toimia esimerkiksi valtio, yksityiset ihmiset, 
yritykset tai yhtiöt. Useat patojen omistajat hallinnoivat 
vain yhtä tai muutamaa patoa. Esimerkiksi Kiinassa kaikki 
padot ovat valtion omistamia.

Yhdysvalloissa valtio omistaa merkittävän määrän patoja. 
Näitä hallitsee Corps of Engineers. Koska organisaatio 
hallitsee yli 700 patoa ja 2 500 tulvapengertä, on pato-
turvallisuuden takaamiseksi satsattu merkittävästi riskien-
hallintamenetelmiin, jotta investoinnit osattaisiin ajoittaa 
tarpeen mukaan oikein. Riskinhallintamenetelmät ovat 
isossa roolissa myös monissa muissa maissa.

MVTT 1/2 
Apurahat
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Aatteellinen yhdistys, joka tukee vesitekniikan ja siihen 
liittyvän ympäristötekniikan sekä maaperän suojelun 
tutkimus- ja opetustoimintaa.

Apurahaa haetaan rekisteröitymällä 
verkko palveluun yhdistyksen kotisivuilta 
www.mvtt.fi, täyttämällä ja lähettämällä 
siellä sähköinen hakemus liitteineen. 
Lähetetty hakemus tulostetaan, 
allekirjoitetaan ja postitetaan ilman  
liitteitä toimistoomme:

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Annankatu 29 A 18
00100 Helsinki

Muiden kuin kongressimatkoja koskevien 
hakemusten tulee olla perillä 30.9.2020 ja 
ne käsitellään 30.11.2020 mennessä.

Kongressimatkoja koskevien apurahojen 
hakuajat ovat:

 1.9.– 28.2. välillä verkkopalvelussa lähetetty 
ja allekirjoitettuna toimistoon tullut 
hakemus käsitellään 30.4. mennessä.

 1.3.–31.8. välillä verkkopalvelussa lähetetty 
ja allekirjoitettuna toimistoon tullut 
hakemus käsitellään 31.10. mennessä.

Hallituksemme käsittelee vain anomukset, 
joissa matka on hakuajan jälkeen.

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan 
hakijoille kirjeitse. 

Tiedustelut  
puh. 09 694 0622, email: tuki@mvtt.fi.

Apurahojen haku
2021

VT2004.indd   23 19.8.2020   12.57.51



Kansainvälinen suurpatojärjestö ICOLD tekee merkit-
tävää työtä patoturvallisuuden edistämiseksi. Esimerkiksi 
tietoa jaetaan vuosittaisissa symposiumeissa ja järjestön 
tekniset komiteat tarkastelevat käytäntöjä eri maissa ja 
laativat teknisiä ohjeita (bulletineja). Suomi on mukana 
ICOLDin toiminnassa ja sen teknisten komiteoiden 
työssä. Suomessa toimii Suurpadot ry eli FINCOLD.

Patoturvallisuusviranomainen Suomessa
Suomessa patoturvallisuusviranomaisen rooli on valvoa, 
että padon omistaja hoitaa lakisääteiset velvoitteensa 
ja pitää patonsa kunnossa. Luokitellulla padolla järjes-
tetään määräaikaistarkastus vähintään viiden vuoden 
välein. Tarkastuksesta on vastuussa padon omistaja. 
Patoturvallisuusviranomainen osallistuu tarkastuk-
seen. Tarkastuksessa omistajan tehtävä on todentaa, että 
patoa on tarkkailtu tarkkailuohjelman mukaisesti, padon 
asiakirjat ja tiedot ovat kunnossa sekä tietysti, että itse 
pato on kunnossa, toimii suunnitellulla tavalla ja on 
turvallinen.

Padon omistaja toimittaa patoturvallisuusviranomaiselle 
hyväksyttäväksi padon tarkkailuohjelman ja vahingon-
vaara-arvion sekä -selvityksen. Viranomainen hyväksyy 

nämä ja luokittelee padon. Omistaja toimittaa viranomai-
selle myös lukuisia muita tietoja ja asiakirjoja, jotka viran-
omainen sitten tallentaa patoturvallisuuden tietojärjes-
telmään. Tämä tietojärjestelmä on padon omistajan ja 
viranomaisten yhteinen työkalu. Esimerkiksi pelastusvi-
ranomaisella ja jätepatojen osalta ympäristönsuojeluviran-
omaisella on käyttöoikeudet tietojärjestelmään ja he myös 
usein osallistuvat määräaikaistarkastuksiin.

Näkymättömät padot
Tuijottaessa Imatran voimalaitospatoa ja erityisesti 
vaikuttavia tulvaluukkuja on nämä helppo mieltä pato-
rakenteiksi. Harvemmin kuitenkaan ymmärretään, että 
padon yläpuolista uomaa kehystävät maapenkereet ovat 
niin ikään patorakenteita. Imatralla maapenkere osuuk-
silla on mittaa noin kolme kilometriä, mutta Suomesta 
löytyy monia patokokonaisuuksia, joissa nämä maapen-
gerosuudet voivat olla kymmeniäkin kilometrejä. Vielä 
haastavammin erotettavia ovat tulvapenkereet, jotka 
padottavat vain tulva-aikaan. Voimalaitospato on yleensä 
merkitty karttaan. Pitkät pengerosuudet kuitenkaan eivät. 
Toisinaan voimalaitoksiin liittyvät penkereet saattavat olla 
merkitty rasitteena kiinteistörekisteriin, mutta esimerkiksi 
tulvapenkereet välttämättä eivät ole.
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Lisätietoja padoista löytyy verkosta 
esimerkiksi osoitteista

•	www.ymparisto.fi/patoturvallisuus ja erityisesti 
www.ymparisto.fi/patoturvallisuus/opas

•	www.vesi.fi/vesitietokategoria/patoturvallisuus/

•	www.fincold.org

FCG

Näkymättömistä padoista onkin aiheutunut häiriötilan-
teita, kun rakennustöitä on suunniteltu patojen kohdalle, 
putkia vedetty tulvapenkereiden läpi tai patorakenne on 
pahimmassa tapauksessa poistettu häiritsemästä jokinä-
kymää tontilta. Porin tulvapenkereiden peruskorjaus-
hanke käynnistyi 2008. Osa Porin tulvapenkereistä oli 
käytännössä rakennettava uudelleen.

Yksi patoturvallisuuden osa-alue on ulkopuolisten turval-
lisuuden takaaminen patojen läheisyydessä. Useat padot 
sijaitsevat alueilla, joilla liikkuminen on yleisöltä kiel-
lettyä, mutta kaikki eivät. Esimerkiksi Tammerkosken 
kolme voimalaitosta sijaitsevat keskellä Tampereen 
kaupunkia ja yleisöä kosken näkymät ovat aina kiin-
nostaneet. Vaikka patorakenteet on hyvin merkittyjä ja 
suojattuja joutuu pelastuslaitos joka vuosi pelastustehtä-
viin koskessa. Tosin käytännössä missään tapauksessa ei 
ole ollut kyse puutteellisesta suojauksesta.

Lopuksi
Suomessa patoturvallisuus on melko hyvällä mallilla. 
Toiminta on avointa ja tahtotila on hyvä. Suomessa 
on patoturvallisuuslaki (494/2009) ja valtioneuvoston 
asetus patoturvallisuudesta (319/2010), jotka velvoit-
tavat toimijoita patoturvallisuuden takaamiseksi. 
Patoturvallisuusopas on laadittu tukemaan padon 
omistajien ja muiden patojen kanssa työskentelevien 
tehtäviä.

Suomessa luokiteltuja patoja on aiemmin mainittu 450 
ja padon omistajia on patoturvallisuuden tietojärjes-
telmään tallennettuna noin 200. Kainuun ELY-keskus 
toimii patoturvallisuusviranomaisena koko Suomessa. 
Lisäksi paloturvallisuuden parissa toimivat mm. useat 
konsulttitoimistot, yliopistot sekä Suomen ympäris-
tökeskus. Suurpadot ry on padonomistajien, viran-
omaisten, suunnittelijoiden, rakentajien ja tutkimus-, 
kehittämis- sekä opetustehtävissä toimivien yhteistyö-
foorumi. 
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Kuivuus heikentää Suomenkin 
vesiturvallisuutta

Kuivuuteen varautumisen tärkeys on 
havaittu hyvin konkreettisesti Euroopassa 
viime vuosien kuivuuksien johdosta. 
Myös Suomessa on ryhdytty kehittämään 
kuivuuteen varautumista, osittain vuoden 
2018 kuivuuden ja Euroopan kokemusten 
johdosta. Aikaisemmin kuivuuteen varautu-
mista ei Suomessa ole systemaattisesti juuri 
tehty. Kuivuus voi aiheuttaa suuria vahin-
koja myös meillä, suurista vesivaroistamme 
huolimatta, sillä vesivaramme eivät ole jakau-
tuneet tasaisesti ympäri maata. Suuri vajaus 
normaalista vesimäärästä mm. kuivattaa 
kaivoja, aiheuttaa taloudellista tappiota 
maataloudelle, heikentää vedenlaatua ja 
vaikeuttaa vesilaitosten sekä vettä käyttävän 
teollisuuden toimintaa. Toisin sanoen, 
kuivuus heikentää vesiturvallisuuttamme.

Kuivuus on luonteeltaan hidas ja viipyilevä, 
verrattuna esimerkiksi tulvaan. Se tulee 
pikkuhiljaa, mutta voi kestää kuukausia 
tai jopa vuosia. Johtuen pitkästä kestosta 
ja laaja-alaisuudesta, kuivuus voi aiheuttaa 
erittäin suuria tappioita. Hitaus antaa aikaa 
reagoinnille, mutta ennakkoon varautu-
malla voimme madaltaa kuivuuden aiheut-
tamaa riskiä ja pienentää sen aiheuttamia 
vaikutuksia. LOSSI-hanke, eli Lounais-

Suomi varautuu muuttuvassa ilmastossa 
voimistuvaan kuivuuteen, kehittää erilaisia 
varautumisen keinoja, joista muutamaa 
on esitelty alla. Hankkeeseen osallistuvat 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen 
ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos ja 
Luonnonvarakeskus. Vuoden 2020 lopussa 
päättyvän hankkeen rahoittaa maa- ja 
metsätalousministeriö.

Uudet ennusteet auttavat 
vesitalouden hallinnassa 
kuivakausina

Kuivuuteen varautumisessa kannattaa 
hyödyntää kansallisia resursseja, kuten 
osaamista sekä ympäristötietokantoja ja 
-malleja. Vaikutukset ovat kuitenkin aina 
paikallisia. Tästä syystä tarvitsemme sekä 
kansallista että paikallista varautumista. 
Kansallinen taso ohjeistaa ja tukee paikal-
lisen tason toimintaa. LOSSI-hankkeessa 
laaditaan parhaillaan ennustetuotteita ja 
varoituksia, jotka auttavat maatalousyrit-
täjiä, vesilaitoksia sekä virkamiehiä paikal-
lisesti ennakoinnissa ja vesitalouden hallin-
nassa kuivakauden aikana. Karttamuotoiset 
pitkän jakson ennusteet mahdollistavat 
aiempaa paremman yleiskuvan saamisen 
kuivuustilanteen etenemisestä kaksi-kolme 
kuukautta nykyhetkestä eteenpäin.

Lauri aHOPeLtO
väitöskirjatutkija,
aalto-yliopisto
lauri.ahopelto@aalto.fi

nOOra veijaLainen
hydrologi,
suomen Ympäristökeskus

Suomessakin varaudutaan 
kuivakausien varalle 
– uudet tuotteet vievät varautumista 
eteenpäin kansallisesti ja paikallisesti
kuivakaudessa ja pandemiassa on yhtäläistä se, että molemmista voidaan olla varmoja, että joskus se 
iskee suomeenkin. Monen mielestä olisimme voineet olla koronan kanssa paremmin varautuneita. 
kuivakausiin varautumisen kanssa otetaan nyt ensimmäisiä askeleita LOssi-hankkeessa (Lounais-
suomi varautuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen).

26 www.vesitalous.fi

Ve siturVallisuus

VT2004.indd   26 19.8.2020   12.57.52



Suomen ympäristökeskuksen tuottamat pitkän jakson 
ennusteet (2–3 kuukautta nykyhetkestä eteenpäin), jotka 
perustuvat ECMWF:n (European Centre for Medium-
Range Weather Forecast) kuukausi- ja kausiennusteisiin:

•	Kuukausivalunta (Kuva 1)
•	Kuukausihaihdunta
•	Maankosteusindeksi (Kuva 2)

•	Kuukausivalunnan poikkeama ajankohdan 
tavanomaisesta

•	Kuukausihaihdunnan poikkeama ajankohdan 
tavanomaisesta

•	Maankosteusindeksin poikkeama ajankohdan 
tavanomaisesta

•	Pohjaveden poikkeama ajankohdan tavanomaisesta

Kuva 2. Maankosteusindeksin ennuste heinä-syyskuulle. Ennustepäivä 30.6.2020

Kuva 1. Kuukauden aikana maaperästä muodostunut valunta heinä-syyskuussa, mediaani (mm), ennustepäivä 30.6.2020.

Huokos�lavuus Ken�äkapasitee�

Heinäkuu Elokuu Syyskuu

Lakastumisraja
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SYKEn tuottamat ennusteet on laadittu 
Vesistömallijärjestelmän uudella versiolla, jossa on mm. 
parannettu haihdunnan ja maankosteuden laskentaa. 
Vesistömallin lähtötietoina käytetään Ilmatieteen laitok-
selta saatavia ECMWF:n sääennusteita, joita on eripituisia, 
5 päivän, 14 päivän, kuukauden ja kolmen kuukauden.

Vastaavista sääennusteista on Ilmatieteen laitos tuot-
tanut LOSSI-hankkeessa omia tuotteitaan. Ilmatieteen 
laitoksen pitkän jakson karttamuotoiset ennusteet seuraa-
valle 2-3 kuukaudelle löytyvät seuraaville muuttujille:

•	Lämpötila
•	Tukalan helteen todennäköisyys
•	Kasvukauden lämpösumma sen kehitys
•	Sadepäivien, vesisadepäivien ja pakkaspäivien 

lukumäärä
•	Kasvukauden kehitys
•	Kylmän jakson todennäköisyys
•	Lämpösumma
•	Sademäärä ja sen poikkeama
•	Maankosteuden poikkeama

Pitkän jakson sääennusteet pyrkivät ennustamaan kuinka 
tuleva jakso eroaa pitkän ajan keskimääräisestä, eivätkä 
yritäkään ennustaa säätä tarkasti. Niihin sisältyy luonnolli-
sesti merkittävää epävarmuutta, joka kasvaa suuremmaksi 
mitä kauemmas ennustehetkestä mennään. Sääennusteet 
ovat kuitenkin kehittyneet viime vuosina tietokoneiden 
laskentatehon kasvaessa. Lämpötilaennuste on luotetta-
vampi kuin sade-ennuste.

LOSSI-hankkeen yhtenä tarkoituksena on auttaa maan-
viljelijöitä varautumaan säänvaihteluun ja tuleviin ääri-
ilmiöihin jo hyvissä ajoin. Monet ennustetuotteen onkin 
räätälöity viljelijöiden tarpeisiin ja heiltä pyritään myös 
keräämään palautetta niistä hankkeen aikana.

Paikallista varautumista suunnitelmallisesti
Paikallisen tason varautumisessa toiminta tuodaan 
käytännön tasolle. Tavoite on pienentää kuivuuden vai ku- 
tukset ja vähentää kuivuuden aiheuttamaa riskiä. 
Aikaisemmin kuivuutta ei ole systemaattisesti hallittu 
varautumisen avulla, joten voidaan sanoa, että toiminta on 
ollut reaktiivista kriisinhallintaa. Nyt tavoitteena on siirtää 
kuivuudenhallinta kriisinhallinnasta ennalta varautumi-
seen, eli reaktiivisesta proaktiiviseen. Varautumistoimia on 
olemassa monenlaisia. Jokaisella alueella on omat riskinsä, 
joten eri alueille sopivat erilaiset toimet. Rajoittavana 
tekijänä varautumistoimenpiteiden kanssa on oikeastaan 
raha, kuten aina. Kuivuus ei edelleenkään ole Suomessa 
erityisen yleistä, joten toimia ei kannata ylimitoittaa. 

Toimenpiteistä kannattaa myös tunnistaa ns. win-win 
toimenpiteet, jotka edistävät esimerkiksi myös vesien-
hoitoa. Pitkän aikajänteen toimissa pitää myös huomioida 
ilmastonmuutos, jonka on ennustettu lisäävän kuivakau-
sien vakavuutta etenkin Etelä ja Keski-Suomessa ja kesän 
ja alkusyksyn aikana.

Koska resurssit ovat rajalliset, tulee toimenpiteet tehdä 
suunnitelmallisesti, jotta niistä saadaan paras hyöty. 
Tällaista suunnitelmaa kutsutaan kuivuudenhallintasuun-
nitelmaksi. LOSSI-hankkeessa laaditaan malli kuivuuden-
hallintasuunnitelmalle ja pilotoidaan yhtä suunnitelmaa 
Sirppujoen vesistöalueella.

Hallintasuunnitelmassa tulee määrittää ainakin: 1) tavoit-
teet, yhdessä alueen sidosryhmien kanssa, 2) toimenpi-
teet tavoitteiden edistämiseksi sekä 3) toimijat ja heidän 
vastuunsa (Kuva 3). Näitä kolmea suunnitelman pääpi-
laria tukemaan on suunnitelmassa tarpeellista analysoida 
mm. aikaisempien kuivakausien vaikutukset, riskikohteet, 
toimenpiteiden priorisointi, kuivakausien toistuvuudet ja 
ilmastonmuutoksen vaikutukset. Suunnitelmassa olisi myös 
hyvä määrittää paikalliset indikaattorit sekä niille raja-arvot, 
kansallisten ennusteiden ja indikaattoreiden lisäksi.

Suunnitelma itsessään ei vähennä kuivuuden vaiku-
tuksia, vaan vaikuttavuus tulee toimenpiteiden kautta. 
Suunnitelman ytimessä ovat toimenpiteet, jotka tehdään 
yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa. Toimenpiteistä 
valitaan jatkoon parhaat, joiden kustannukset ja hyödyt 
arvioidaan. Toimenpiteitä voi ryhmitellä esimerkiksi 
1) strategisiin, haavoittuvuutta pitkällä tähtäimellä vähen-
täviin toimenpiteisiin, kuten yhdysvesijohdot, pidättä-
misrakenteet, koulutukset, ennuste- ja varoitusjärjes-

Kuva 3. Kuivuudenhallintasuunnitelman oleelliset osat, 
sekä niitä tukevat selvitykset

Tavoi�eet Toimenpiteet
Toimijat ja 

vastuut
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telmät sekä vedenkäytön tehokkuus. Sekä 2) operatii-
visiin toimenpiteisiin, kuten kuivuusindikaattorit raja-
arvoineen ohjaamaan viestintää, kehotuksia ja rajoi-
tuksia. Suunnitelmassa tulisi myös määrittää vastuut ja 
velvoitteet. Nykyisen lainsäädännön mahdollisuudet ja 
rajoitteet kuivuusriskien hallinnalle tulisi selvittää, erityi-
sesti operatiivisille toimenpiteille. Eli kenellä on oikeus 
rajoittaa vedenjakelua ja mihin lakiin nojaten.

Suunnitelmaa ja sen toimenpiteitä tulee myös päivittää 
säännöllisesti. Päivittäminen olisi järkevää kytkeä johonkin 
jo olemassa olevaan prosessiin. Yksi tällainen prosessi olisi 
EU:n edellyttämät vesienhoitosuunnitelmat, joita päivite-
tään kuuden vuoden syklillä. EU kannustaakin jäsenmai-
taan sitomaan kuivuudenhallinnan vesienhoitosuunnitel-
miin, mutta kuivuudenhallintasuunnitelmat ovat vapaaeh-
toisia. Euroopan komissio on kuitenkin helmikuussa 2019 
suositellut Suomea ”ottamaan huomioon, että ilmaston-
muutos aiheuttaa muun muassa paikallisesti tai vesistöalueen 
osassa esiintyviä kuivuusjaksoja, ja harkitsemaan siksi uudelleen 
kuivuudenhallintasuunnitelmien laatimista tarpeen mukaan”.

Kokeiluista tuotteiksi
LOSSI-hankkeessa kehitetään erilaisia tuotteita ja 
palveluita, joilla voimme varautua kuivakausiin entistä 
paremmin. Hanke kuitenkin loppuu vuoden 2020 
lopussa. Monet kehitettävät tuotteet ovat vielä kokeel-
lisia, ja niiden hyödyllisyys selviää vasta pidemmällä aika-
välillä. Parhaiksi osoittautuvia tuotteita tulisi kuitenkin 
jatkaa ja kehittää eteenpäin. Vuoden 2018 kuivakausi on 
hetken vielä päättäjien muistissa, jolloin resursseja varau-
tumisen kehittämiseen on mahdollista saada. Muutaman 
vuoden päästä, jos uusia kuivakausia ei tule, pääsee asia 
helposti unohtumaan. Sitten olemme seuraavan kuiva-
kauden iskiessä yhtä huonosti varautuneita kuin nyt. 
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Keskinäisriippuvuuksien 
ja epävarmuuksien 
toimintaympäristö

Hankkeen keskeisenä lähtökohtana oli 
hahmottaa kriittisten infrastruktuurien 
muodostamaa toimintaympäristöä ja 
sen vaikutuksia varautumisajatteluun. 
Kriittisiin infrastruktuureihin luetaan 
usein veteen, energiaan, ruokaan, tervey-
teen, tietoliikenteeseen, kuljetukseen, 
rahoitukseen ja hallintoon liittyvät järjes-
telmät. Turvallisuuden näkökulmasta on 
kuitenkin kyseenalaista puhua kriitti-
sistä infrastruktuureista erillisinä järjes-
telminä. Sen sijaan niitä tulisi tarkastella 
kokonaisuutena (KIVI-hanke 2019; ks. 
myös Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 
2017 ja kokonaisturvallisuus). Voidaan 
sanoa, että kriittinen infrastruktuuri 
ylläpitää yhteiskunnan tärkeitä toimin-
toja sekä tekee arjestamme sujuvaa, enna-
koitavaa ja turvallista. Siihen kohdis-
tuvat häiriöt rikkovat arjen ja pahim-
millaan uhkaavat terveyttä ja koko 
yhteiskuntajärjestystä.

Kriittinen infrastruktuuri muodostuu 
erilaisista osittain itsenäisesti toimi-
vista järjestelmistä, jotka ovat vähitellen 
kytkeytyneet toinen toisiinsa ja kehitty-
neet toisten olemassaoloon tukeutuen. 
Kriittisen infrastruktuurin järjestel-
mistä vastaa yhä moninaisempi joukko 
toimijoita, joilla kaikilla on omat asian-

tuntijansa, toimintatapansa ja -logiik-
kansa. Lopputuloksena on keskinäis-
riippuvuuksien luonnehtima komplek-
sinen kokonaisuus, johon liittyy epävar-
muuksia, ennakoimattomuutta ja epätie-
toisuutta. Tämä epävarmuus korostuu 
ja tulee näkyväksi erityisesti vakavissa 
häiriötilanteissa.

Keskinäisriippuvuudet vaikuttavat myös 
häiriötilanteiden ketjuuntumiseen ja 
kulkeutumiseen järjestelmästä toiseen 
(kaskadoitumiseen) sekä vaikutusten 
voimistumiseen. Keskinäisriippuvuudet 
ovatkin houkutteleva kohde tahal-
lisen haitanteon tai jopa terrorismin 
näkökulmasta. Kohtuullisen pienellä 
vaivalla voidaan aiheuttaa iso vaikutus, 
jos haitanteko onnistutaan kohdis-
tamaan järjestelmien solmukohtaan. 
Keskinäisriippuvuudet ovat siis omiaan 
lisäämään järjestelmän haavoittuvuuksia.

KIVI-hankkeessa kiinnostus kohdis-
tuikin erityisesti ihmisen aiheuttamiin, 
vaikutuksiltaan vakaviin häiriötilanteisiin 
kriittisessä infrastruktuurissa. Tilanteen 
eskaloituessa voidaan puhua kriisistä tai 
katastrofista. Suomessa tämänkaltaiset 
skenaariot eivät ole onneksi toteutuneet, 
vaan ihmisten aiheuttamat häiriöt ovat 
olleet tahattomia. Nokian vuoden 2007 
vesiepidemiaa voidaan pitää sektorin 
merkittävimpänä häiriötilanteena, jonka 

annina takaLa
tampereen yliopisto
annina.takala@tuni.fi

Kun ongelmat eskaloituvat, myös 
oppimisen tulee eskaloitua
Poliisiammattikorkeakoulun toteuttamassa kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten 
toimintakyky (kivi) -hankkeessa huomion kohteena olivat erityisesti vesi- ja sähköhuoltoon kohdistu-
vat vakavat häiriötilanteet kaupunkiympäristössä. keskeistä oli tunnistaa tilanteita, joissa perustavat 
kiinnekohdat järkkyvät. toimintakyky tällaisissa tilanteissa edellyttää uudenlaista oppimista ja toimin-
takapasiteettia viranomaisilta ja infratoimijoilta.
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syynä oli väärien rakenteiden, huolimattomuuden ja 
epäonnekkaiden sattumusten yhteisvaikutus (OTKES 
2009). Jos Nokialla olisi ollut kyse tahallisesti aiheute-
tusta häiriöstä, tilanteen palauttaminen normaaliksi olisi 
luultavasti ollut erittäin vaikeaa, koska tekijä olisi voinut 
pyrkiä hankaloittamaan tilannetta entisestään. Tekijä olisi 
voinut myös hyödyntää samanaikaisesti muita vaikutus-
keinoja haluamansa lopputuloksen saavuttamiseksi ja 
esimerkiksi kohtuullisen pienellä disinformaatiolla saada 
aikaan laajempaakin epäluottamusta talousveden turval-
lisuutta kohtaan. 

Vakava häiriötilanne avaa toimintaympäristön, joka poik-
keaa monella tapaa normaalista. Kuvassa 1 on hahmoteltu 
erilaisten toimintaympäristöjen piirteitä. Kuvion oikean 
puolen toimintaympäristöä kuvaavat yhtäältä päivittäiset 
tehtävät, mutta myös sellaiset harvinaisemmat ongelmat, 
jotka ovat rutiinimaisesti ratkaistavissa. Tässä toimintaym-
päristössä ongelmat ovat kokonaan tai ainakin pääpiirteit-
täin tiedossa, jolloin ratkaisumekanismitkin ovat tiedossa 
tai helpohkosti kehitettävissä.

Kuvion keskellä voidaan tunnistaa epäjärjestyksen alue, 
jolloin kokonaistilanteessa voi esiintyä kaikkien näiden 
toimintaympäristöjen versioita. Toimijoiden on tällöin 
vaikeaa nähdä ongelmien syyt yhtenäisesti. (Kurtz & 
Snowden 2003.)  Esimerkiksi New Orleansin tulvaval-
lien pettäminen hurrikaani Katrinan seurauksena vuonna 
2005 ei johtunut ainoastaan vallien rakenteellisista heik-
kouksista tai kunnossapidon ongelmista, vaan tilan-

teeseen vaikutti merkittävästi se, että osajärjestelmistä 
vastaavat henkilöt eivät onnistuneet toimimaan tarpeeksi 
tehokkaasti yhdessä. Insinööreillä, tutkijoilla, virkamie-
hillä, poliitikoilla, poliisilla ja pelastustoimella oli erillisiä 
tietoja, mutta kenelläkään ei ollut ymmärrystä kokonais-
tilanteesta. (Moore ym. 2019.)

Kuvion vasen puoli kuvaa tilanteita, joissa olennaisia 
vuorovaikutussuhteita on näkymättömissä ja joissa ennalta 
laaditut toimintamallit tai resurssit eivät riitä ongel-
mien ratkaisuun. Kiinnekohdat, joiden varaan ratkaisut 
rakentuvat, ovat hävinneet. KIVI-hankkeessa lähtökoh-
tana oli, että kriittisen infrastruktuurin vakava häiriöti-
lanne on omiaan avaamaan tilanteen, joka sisältää kuvion 
vasemman puolen elementtejä. Keskeistä on ymmärtää, 
että vasemman puolen tilanteet eivät ole ratkaistavissa 
oikean puolen toimintamalleilla ja ajattelulla.

Varautumisajattelu yhtenä haavoittuvuutena
Varautumisajattelua ja riskienhallintaa hallitsevat aiemmat 
kokemukset ja niiden tarjoamat opit. Aiemmin tapah-
tunut voi tapahtua uudelleen ja siksi siihen tulee varautua. 
Myös vesihuollon varautumista on kehitetty erityisesti 
häiriötilanteiden jälkeen, kiinnittäen huomiota muun 
muassa lainsäädäntöä, valvontaa ja alan käytäntöä koske-
viin tarkennuksiin (esim. Belinskij & Saarinen 2019). 
On tärkeää oppia koetusta, mutta kyseenalaista on, riit-
tääkö se yksistään tai voiko se pahimmillaan kääntyä jopa 
haavoittuvuudeksi.

Kuva 1. Erilaisten toimintaympäristöjen piirteitä Cynefin-viitekehyksellä hahmoteltuna 
(soveltaen Snowden & Boone 2007; Kurtz & Snowden 2003, 468).

Kompleksinen Monimutkainen

Kaoottinen Yksinkertainen
Epäjärjestys

• Syiden ja seurausten suhteet vaikuttavat 
jälkeenpäin johdonmukaisilta.

• Tilanteessa on paljon ennustamattomuutta.
• Järjestystä syntyy osien välisestä 

vuorovaikutuksesta.

• Syyn ja seurausten suhteet epäselviä, 
muuttuvia ja tulkinnanvaraisia.

• Pyrittävä hahmottamaan, miten ja missä 
vakautta syntyy, jotta sitä voisi synnyttää lisää.

• Syiden ja seurausten suhteet voivat vaihdella 
ajan ja paikan mukaan.

• Kausaalisuhteiden näkeminen voi vaatia 
erityistä kykyä ja tiedonhankintaa.

• Päätöksenteko voidaan perustaa tosiasioihin.
• Syiden ja seurausten väliset suhteet selkeitä ja ilmeisiä.
• Ongelmat voidaan rajata ja eritellä. 
• Ratkaisukeinot voidaan standardoida ja delegoida.
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Varautumisajattelun taustalla voidaan nähdä pelkiste-
tysti kaksi erilaista lähtökohtaa. Ensimmäinen rakentuu 
sen varaan, mikä on tiedettävissä tai tullaan tietämään. 
Tällöin on olennaista kerätä tarkkaa tietoa, mallintaa ja 
ennakoida riskien saattamiseksi hallintaan. Toinen näkö-
kulma rakentuu sen ympärille, mitä ei koskaan tulla tietä-
mään läpikotaisin. Kuten edellä on perusteltu, tieto ja 
ymmärrys siitä, miten monimutkainen ja erilaisia keski-
näisriippuvuuksia käsittävä järjestelmä käyttäytyy vaka-
vassa häiriötilanteessa, on väistämättä puutteellista. 
Tilanne ei muutu toiseksi keskittämällä huomio aino-
astaan siihen, mikä on tiedettävissä tai hallittavissa, 
vaan silmien sulkeminen epävarmuuksilta voi itsessään 
aiheuttaa haavoittuvuuden. Molempia ajattelumalleja 
tarvitaan. 

Ajatus siitä, että joku ulkopuolinen taho, saati sitten alalla 
työskentelevä henkilö omaa asiantuntemustaan hyödyn-
täen voisi tahallisesti vahingoittaa vesihuoltoa, tuntuu 
lähes mahdottomalta. Monella tapaa myös ajatus siitä, 
että kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuisi niin vakava 
häiriötilanne, että se pysäyttäisi myös vesihuollon, tuntuu 
sekin hankalalta; onhan esimerkiksi sähkökatkoihin 

varauduttu varavirtalähteillä ja vedenpuhdistusprosesseja 
pystytään hallitsemaan manuaalisesti, vaikka tietoliiken-
neyhteyksissä olisikin ongelmaa. Voisiko kuitenkin olla 
hyödyllistä pyrkiä ajattelemaan myös sitä, mikä tuntuu 
mahdottomalta ja valmistautua siihen, ainakin asenteel-
lisesti? New Yorkin vuoden 2001 terrori-iskun kohdalla 
on nostettu esiin monia epäonnistumisia, mutta loppura-
portin mukaan suurin epäonnistuminen liittyi kuitenkin 
mielikuvituksettomuuteen (The 9-11 Commission Report). 
Totutuista toimintamalleista poisoppiminen voikin olla 
tärkeintä oppimista, kun puhutaan varautumisesta vaka-
viin häiriötilanteisiin. 

Vesihuollossa varautumista ja riskienhallintaa on kehitetty 
ansiokkaan määrätietoisesti, ja häiriötilanteita harjoitellaan 
säännöllisesti. KIVI-hankkeen pohjalta herää kuitenkin 
kysymys, pitäisikö vesihuollossakin perinteistä varautu-
misajattelua laajentaa huomioimaan myös epätodennä-
köisemmät riskit. Pitäisikö harjoitteluun ottaa mukaan 
myös tilanteita, joissa kiinnekohdat järkkyvät ja kriisiti-
lanteiden toimintasuunnitelmat eivät riitä, vaan toiminta 
vaatisi luovaa ongelmanratkaisukykyä, improvisointia ja 
jopa toimivaltuuksien ja määräysten rikkomista? 
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KIVI hanke

Poliisiammattikorkeakoulun yhdessä kumppani-
ensa kanssa toteuttaman ja EU:n sisäisen turvalli-
suuden rahaston (ISF) rahoittaman Kriittisen infra-
struktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimin-
takyky (KIVI) -hankkeen (2017–2019) tavoitteena 
oli tukea kriittisen infrastruktuurin palveluntuot-
tajien ja viranomaisten ennakointia ja varautumista 
ihmisen aikaansaamiin, elintärkeään infrastruk-
tuuriin kohdistuviin kriisi- ja häiriötilanteisiin. 
Hankkeessa tarkasteltavat tilanteet ovat komplek-
sisia ja vakavia ihmisen aiheuttamia häiriötilanteita 
kaupunkiympäristössä. www.kivihanke.fi

Kokemukset ja opit jatkoon

•	Ei riitä, että varautumista tarkastellaan ainoas-
taan organisaatio- tai toimialakohtaisesti

•	Yhteistoiminta jää usein nimelliseksi rinnakkain 
toimimiseksi ja tietojen jakamiseksi

•	Epävarmuuden ja epätietoisuuden hyväksy-
minen on vaikeaa ja se vaatii poisoppimista

•	Liiallinen luottamus hallittavuuteen ja 
omaan asiantuntemukseen voi muodostua 
haavoittuvuudeksi
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Koronapandemia on muistuttanut 
haavoittuvuudestamme

Tätä tekstiä kirjoittaessa Suomi toipuu 
koronan (covid-19) ensimmäisestä aallosta 
ja sen poikkeuksellisten eristämistoimien 
vaikutuksista. Toinen aalto on iskemässä, 
mutta emme tiedä millaisena se meille lopulta 
rantautuu. Tapaus on jo tähän mennessä 
osoittanut uusilla ja konkreettisilla tavoilla 
yhteiskunnan ja sen eri järjestelmien haavoit-
tuvuuksia. Toisaalta se on myös osoittanut, 
että meiltä löytyy kykyä sietää tavanomaisesta 
poikkeavia olosuhteita.

Usein kriisit osoittavat, kuinka monista 
mahdottomina pidetyistä asioista tuleekin 
hetkessä täysin mahdollisia. Vaikka kaikkien 
kriittisten seikkojen pitäisi olla tiedossa ja olen-
naisimpien riskien hallinnassa, jotain pääsee 
kuitenkin tapahtumaan. Kriisit murentavat 
taustaoletuksia, joihin on siihen saakka voitu 
luottaa ja joiden varaan rakentaa. Eri tavoin 
hallituista, suojatuista ja turvatuista järjes-
telmistä paljastuu haavoittuvuuksia. Joissain 
tapauksissa järjestelmät niihin vakiintuneine 
käytäntöineen osoittautuvat itsessään haavoit-
tuvuuden lähteiksi. Yksi koronapandemian 
esiin nostama haavoittuvuus liittyy järjestel-
mien riippuvuuksiin ulkopuolisista tahoista. 
Seuraavaksi otamme esimerkkitarkasteluun 
riippuvuutemme Kiinasta ja kytkemme sitten 
tarkastelun osaksi laajempaa haavoittuvuuden 
ja (vesi)turvallisuuden viitekehystä.

Yllätykselliset riippuvuudet

Tämänhetkisen tiedon mukaan koronapan-
demian juuret juontavat Wuhanin kaupungin 
eläintoreille. Kun viruksen leviämistä ja 
taudin vakavuutta alettiin muualla maail-
massa ymmärtää, yksi ensimmäisistä paljas-
tuneista haavoittuvuuksista liittyi riittämät-
tömiin terveydenhuoltoresursseihin, kuten 
puutteisiin tehohoitolääkkeiden, testausväli-
neistöjen, hengityssuojainten ja henkilöstön 
osalta. Tämä loi taudin leviämisen rinnalle 
toisenlaisen suhteen Kiinaan; myös pande-
miaan vastaamisessa vaadittavat resurssit 
löytyisivät suurelta osin sieltä.

Suomessa riippuvuus kulminoitui ennen 
kaikkea hengityssuojainten saatavuusongel-
miin. Hankintaponnistelut oli kotimaisen 
tuotannon puutteen vuoksi suunnattava 
Kiinaan, josta saaduilla toimituksilla voitiin 
paikata akuuteinta resurssipulaa. Kun oman 
tuotannon käynnistämistä alettiin suunni-
tella, huomattiin, että myös hengityssuo-
jainten tuotantolaitteistot ja raakamateriaalit 
olivat riippuvaisia Kiinasta. Lopulta tuotanto-
linjat rakennettiin ja testattiin Kiinassa, mistä 
ne kuljetettiin Suomeen, jossa linjastot kasat-
tiin toimintavalmiuteen kiinalaisen asiantun-
tijaosaamisen tukemana.

Vaikka kyseessä oli koko yhteiskunnan 
kokonaisturvallisuuden kannalta elintärkeä 
toiminto, paljasti koronapandemia oman riip-

Ossi HeinO
tutkija, Poliisi-
ammatti korkeakoulu
ossi.heino@poliisi.fi

MarkO keskinen
professori,  
aalto-yliopisto

koronapandemia paljasti yhteiskuntamme turvallisuudesta yllättäviä riippuvuuksia ja kytköksiä. kun 
näin tapahtuu, mitä silloin itse asiassa paljastuu ja mikä asiassa yllättää? Miten tämä liittyy vesiturval-
lisuuteen? Pohdimme tätä asiaa hallinnan ja hallittavuuden tavoittelun näkökulmasta. Pyrimme näin 
täydentämään tämän teemanumeron artikkelikattausta tarjoamalla toisenlaisen näkökulman riippu-
vuuksiin ja tietämisemme rajoihin. johtopäätöksemme on, että oman katsomistapamme rajallisuus on 
merkittävä uhka turvallisuudelle, minkä vuoksi siihen tulisi suhtautua nykyistä vakavammin.

Turvallisuudesta, tietämisestä ja 
hallittavuudesta
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puvaisuutemme ulkopuolisesta toimijasta paljon suurem-
maksi kuin kukaan oli odottanut tai halunnut. Kyse ei ollut 
pelkästään suojainten saatavuutta vaan myös koko valmis-
tuskapasiteettia koskevasta riippuvuudesta ulkopuolisesta 
tahosta. Kysymys ei myöskään ollut siitä, etteikö tämä 
seikka olisi varsinaisesti ollut tiedossa tai ainakin tiedet-
tävissä. Siinä viitekehyksessä, jossa tällaiset riippuvuudet 
ovat aikoinaan muodostuneet, kuvio ei ole näyttäytynyt 
kansanterveyden tai yhteiskunnan resilienssin kriitti-
senä kysymyksenä, vaan pikemminkin tuotannon tehok-
kuuden kysymyksenä − riippuvuuden muodostuminen on 
tuossa viitekehyksessä ollut järkevää. Koronan myötä tuo 
viitekehys muuttui hetkessä tavalla, joka ei ollutkaan sen 
sisältä käsin hallittavissa.

Tällaisten kriiseiksi äityvien tilanteiden taustalla on 
usein oletuksia, jotka voimme ottaa annettuina, huoles-
tumatta oletuksen tarkoituksenmukaisuudesta viiteke-
hyksen muuttuessa. Oletukset itsessään muotoutuvat 
osaksi ongelman identifiointia − sitä, millä tavalla asioita 
kohdataan ja oletetaan mahdollisiksi. Suojamaskien 
tarpeen logiikka ei noudatellutkaan sitä kaavaa, jota sen 
ajateltiin noudattelevan. Pinnan alla kyti haavoittuvuus, 
joka lopulta realisoitui riippuvuuksien paljastumisena. 
Haavoittuvuus oli kätkeytyneenä siihen, mikä koettiin 
olevan hallinnassa – vieläpä kustannustehokkaalla ja virta-
viivaisella tavalla.

Tapaus herättää mieleen kaksi kysymystä, joilla on myös 
oma kosketuspintansa vesiturvallisuuteen ja erityisesti 
vesihuoltoinfrastruktuurin turvallisuuteen. Ensimmäinen 
ja käytännöllisempi kysymys: Millaisia riippuvuuksia 
vesihuoltoon kätkeytyy tavoilla, jotka nykyisessä viiteke-
hyksessä näyttäytyvät normaaleina, luontevina ja tehok-
kaina? Toinen ja teoreettisempi kysymys: Mistä vaka-
vammasta haavoittuvuudesta tällainen riippuvuuksien 
yllättävä paljastuminen kertoo? Seuraavaksi luotaamme 
tarkasteluamme jälkimmäiseen kysymykseen painottuen. 
Toivomme, että se osaltaan herättäisi ajatuksia myös 
ensimmäiseen kysymykseen.

Kriisi paljastaa hallintakykymme rajallisuuksia
Kun riippuvuus yllättäen paljastuu, mitä silloin itse asiassa 
paljastuu? Näkemyksemme mukaan silloin nousee esiin 
ennen kaikkea liian pitkälle viety pyrkimys saattaa asioita 
hallittaviksi ja virittää koneisto optimaaliseen suoritusky-
kyynsä jonkin tietyn logiikan ehdoilla. Tällaisella hallinnan 
ja sen tunteen tavoittelulla on universaali perusta yhtenä 
keskeisenä pärjäämiskeinonamme. Toimintamme kuor-
mittavuuden kannalta on välttämätöntä saada ongelmia 
hallintaan, jotta ne voidaan siirtää pois mielestä ja tehdä 
tilaa muille huomiotamme kaipaaville tärkeille asioille. 

Mutta se, millä tavoin teemme ongelman hallittavaksi 
ja siten siirrämme sen pois päivittäisen huomion valo-
keilasta, ei kuitenkaan ole oman toimintamme ja tule-
vaisuutemme kannalta yhdentekevää. Samantekevää ei 
myöskään ole se, minkä logiikan suhteen optimaalisuutta 
haemme.

Kun kohtaamme monimutkaisen, erilaisista osaamisalu-
eista ja tietämisen tavoista rakentuvan ilmiön – joista 
sekä koronapandemia että vesiturvallisuus ovat oivallisia 
esimerkkejä – huomaamme, että se on helpommin omak-
suttavissa ja hallittavissa komponentteihin pilkottuna kuin 
vuorovaikutuksellisena kokonaisuutena kaikkine komp-
lekseineen. Kun vaikeasti ymmärrettävä ja erilaisia epävar-
muustekijöitä sisältävä ilmiö pilkotaan paremmin ymmär-
rettäviin ja hallittaviin osa-alueisiin, tehdään oletus, että 
näitä osa-alueita ymmärtämällä ja hallitsemalla tulemme 
ymmärtäneeksi kaiken olennaisen myös alkuperäisestä 
kokonaisuudesta.

Monimutkaisten ilmiöiden kohdalla kokonaisuus on 
kuitenkin laadullisesti jotain muuta kuin vain osiensa 
summa. Osa siitä epävarmuudesta ja tietämättömyydestä, 
joka alkuperäiseen ongelmaan liittyi, jää hallittavien osa-
alueiden ja komponenttien ulkopuolelle ja häipyy näkö-
piiristä. Sitä, mikä ulkopuolelle jää, on vaikeaa edes määri-
tellä, sillä se ei useinkaan kuulu kenenkään osaamis- tai 
vastuualueelle; se jää eri sektoreiden ja toimijoiden väli-
maastoihin tai kokonaan piiloon.

Hankaluus on siinä, että ne osa-alueet, joiden suhteen 
meillä on tieto- ja hallintakapasiteettia, eivät itsessään 
näyttäydy meille rajattuina ja kokonaisuudesta irrotet-
tuina osina. Päinvastoin niitä koskeva hallintakyky luo 
mielikuvaa tiedosta, asiantuntemuksesta ja kapasiteetista 
sekä näiden kautta muodostuvasta hallinnan ja turvalli-
suuden tunteesta. Näin se, mikä tulee hallituksi, piilottaa 
huomiopintansa alle kokonaisuutta koskevaa monimut-
kaisuutta, vuorovaikutuksellisuutta ja riippuvuussuh-
teita. Yhtenä seurauksena tästä on hankaluus hahmottaa 
sitä, mistä oma toiminta lopulta on riippuvaista. Vielä 
huomattavasti vaikeampaa on kuitenkin hahmottaa sitä, 
mistä oman toiminnan kannalta kriittiset tekijät ovat 
puolestaan riippuvaisia.

Tarkoituksemme ei ole sanoa, että eri osa-alueiden kautta 
muodostettu hallintakyky on hyödytöntä. Päinvastoin se 
on suorastaan välttämätöntä, ja monesti ainoa tarkoituk-
senmukainen tapa hallita monimutkaista ilmiötä. Samalla 
on kuitenkin tärkeä tiedostaa, että tällaisen hallintakyvyn 
hyödyllisyys on rajautunutta tavoilla, joista on vaikeaa 
päästä selville ja joita emme yleensä ymmärrä. Tämä 
rajoittuneisuus kytkeytyy sekä ilmiön paloittelun aiheut-
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tamiin haasteisiin että ajatteluumme yleisesti pesiytynei-
siin erinäisiin vinoutumiin (esim. Rytkönen ym. 2017; 
Kahneman ym. 1982).

Meidän tulisikin aktiivisesti parantaa ymmärrystämme 
tuosta rajautuneisuudesta sekä luomamme hallintavan 
kontekstisidonnaisuudesta. On kuitenkin huomattava, 
että tällainen ymmärrys edustaa erilaista tietämisen tapaa ja 
toiminnan orientaatiota kuin se, millä ongelmia saatetaan 
hallintaan: se perustuu oman toimintamme reflektioon ja 
edellyttää eräänlaista ulkopuolisen asemaan asettumista. 
Samalla se kääntää näkemyksemme toimintaamme uhkaa-
vista asioista ja muutoksista ulkoa sisälle; koemme nimit-
täin toimintaamme kohdistuvien uhkien tulevan ulkopuo-
lelta, jolloin niihin on luontevaa suhtautua suojaamisen, 
estämisen ja hallittavaksi tekemisen keinoin. Vähintään 
yhtä tärkeää on kuitenkin ymmärtää niitä haavoittu-
vuuksia ja uhkia, jotka syntyvät oman katsomistapamme 
ja vakiintuneiden toimintatapojemme rajallisuudesta 
tai niiden suorana seurauksena (ks. Winland-konsortio 
2019; KIVI-hanke 2019). Jos tällainen tietämisen tapa 
ei ole kuviossa mukana, hallintakyvystä muodostuu kyllä 
tehokas yksityiskohtaisen tason ratkaisumekanismi, mutta 
samalla osa yleisemmän tason ongelmaa − niin sanottu 
metahaavoittuvuuden lähde.

Tietämisemme on rajallista, vaikka toisin 
uskottelisimme

Tarve luoda hallittavuutta yhteiskuntaamme kohtaaviin 
ongelmiin muodostuu yhdeksi tärkeäksi perustaksi lähes 
kaikille päätöksille. Se vaikuttaa siihen, miten kohtaamme 
asioita, millaisina ne näemme sekä millä tavoin ja ehdoin 
siirrämme ne hallinnan piiriin, pois päivittäisen huomion 
kohteesta. Usein vasta kriisit onnistuvat osoittamaan sen, 
että saavuttamamme ilmiöiden hallinnan varmuus onkin 
varmuutta vain jonkin viitekehyksen tai katsomistavan 
sisällä. Sekä vesiturvallisuuden että yleisen turvallisuuden 
kannalta on siksi tärkeää keskittyä paitsi kohdattavien 
ongelmien jäsentelyyn ja hallittavaksi tekemiseen, myös 
näin tekemämme jäsentelyn ja hallintakehysten kriitti-
seen tarkasteluun.

Suosituksen heikko puoli on siinä, että tällainen kriit-
tinen tarkastelu on kaikkea muuta kuin leppoisaa koko-
ustamista, rakentavien ideoiden heittelyä ja yhteistyöku-
vioiden suunnittelua. Se on asioiden syväkriittistä tarkas-
telua, kyseenalaistamista ja jatkuvaa reflektiota − kurot-
telua sinne, mihin normaali ajattelu ei ylety. Siksi se edel-
lyttää kitkan aiheuttamista, toimenpiteiden kyseenalaista-
mista ja ratkaisuihin tyytymättömyyttä.

Viitekehysten kriittinen tarkastelu ei näet ole ongelma, 
joka ratkeaisi kriteerien laatimisen, riskien identifi-
oinnin, indikaattoreiden määrittämisen tai uusien 
toimintamallien kautta. Se on ennemminkin epävar-
muuden hyväksymistä tietämisen sisäiseksi ominaisuu-
deksi, eli huomion kääntämistä myös siihen, että käyt-
tämämme kriteerit, indikaattorit, jäsentelyt ja mallit 
itsessään ovat vain rajattuja tapoja hahmottaa ja hallita 
ilmiöitä. Ne ovat omien oletuskehystensä tulosta ja 
siksi aina myös vajavaisia ja haavoittuvia. Tämän vuoksi 
(vesi)turvallisuuden edistäminen vaatii paitsi ulkoisten 
uhkakuvien tunnistamista, riskien hallintaa ja ilmi-
öiden jäsentelyä niiden hallitsemiseksi, myös ymmär-
rystä omien ajattelutapojemme ja tietämisemme rajalli-
suuksista ja näkökulmaisuuksista. 
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Jatkona artikkelissa esitettyihin 
kysymyksiin: 

Millaista osaamista ja kapasiteetteja tulisi  
ylläpitää ohi hyöty-kustannusanalyysin  

tarjoaman rationaliteetin?
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Ensimmäinen vesijohto, 
Aqua Appia, rakennettiin 
Roomaan 312 eaa. Rakennut-
tajana oli sama Appius Clau-

dius Caecus, joka rakennutti kuuluisan 
tien Via Appian. Tämän suurimmaksi 
osaksi maan alla kulkeneen vesijohdon 
vesi – päivässä noin 73 000 kuutio-

metriä – johdettiin noin 17 kilometrin 
päästä Via Praenestinan varrella olevista 
lähteistä.

Muutamaa vuosikymmentä myöhemmin 
(noin 270 eaa.) rakennettiin toinen vesi-
johto, Anio (Vetus), jolla oli pituutta jo 
yli 63 kilometriä. Vettä kulki sen kautta 

auLikki vuOLa
kirjoittaja kuuluu työryhmään, 
joka suomentaa roomalaisen 
insinööri-arkkitehti vitruviuksen 
teosta De architectura.

antiikin rooman asukkaat käyttivät 300-luvulle eaa. asti suoraan tiberjoesta ja luonnonlähteistä saa-
tavaa vettä. noin 540 vuoden aikana rakennettiin kaikkiaan yksitoista rooman kaupungin alueelle 
ulottuvaa vesijohtoa, akveduktia.

Akveduktit antiikin Rooman 
kaupunkialueella

Quintus Marcius Rexin rakennuttaman Aqua Marcian 
rakentaminen aloitettiin 144 eaa.
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peräti 176 000 kuutiometriä päivässä. Anio Vetus ylsi 
Rooman keskustaan asti, Esquilinus-kukkulan alueelle. 
Tämäkin vesijohto kulki suureksi osaksi maan alla. 
Vuonna 144 eaa. preetori Quintus Marcius Rex raken-
nutti noin 90 kilometriä pitkän Aqua Marcian. Siitä 
johdettiin kaupunkialueella useita sivujohtoja, joista yksi 
vedettiin Capitolium-kukkulalle asti. Osa Aqua Marcian 
vesiputkista kulki maan pinnalla pitkin kaaria, joita on 
yhä näkyvissä Via Latinan varrella. Vettä kulki 187 600 
kuutiometriä päivässä. Aqua Marcia on yhä osittain 
käytössä, sillä 1500-luvun lopulla rakennettu vesijohto 
kulkee pitkiä osuuksia sitä pitkin.

Vedentarve kasvoi kuitenkin Roomassa jatkuvasti, ja jo 
125 eaa. rakennettiin taas uusi vesijohto, Aqua Tepula, 
jonka lämmin vesi johdettiin läheisiltä Albanovuorilta. 
Tämä melko lyhyt vesijohto (18 km) kuljetti vettä 17 800 
kuutiometriä päivässä. Keisari Augustus puolestaan raken-
nutti kolme uutta vesijohtoa, Aqua Iulian, Aqua Virgon 
ja Aqua Alsietinan. Viimeksi mainittu kulki Gianicolo-
kukkulan poikki. Sen vesi oli juomakelvotonta, ja sitä 
käytettiin ilmeisesti vain Augustuksen ajan meritaistelu-
näytännöissä Trasteveressä. Aqua Virgosta saa yhä vetensä 

nyky-Rooman kuuluisa nähtävyys Fontana di Trevi, 
Trevin suihkulähde.

Keisari Claudiuksen aikana rakennettiin kaksi vesijohtoa, 
Aqua Claudia ja Anio Novus. Aqua Claudia oli mahtava 
lähes 70 kilometriä pitkä rakennelma, joka kulki pitkiä 
matkoja suurten tuffikivikaarten varassa. Osia siitä ja 
Anio Novuksesta on nykyäänkin nähtävillä Rooman Porta 
Maggioren yhteydessä osana myöhempää Aurelianuksen 
kaupunkimuuria. Aqua Marcia, Anio Vetus, Anio Novus 
ja Aqua Claudia luetaan Roomaan neljään pääakveduk-
tiin. Näistä Anio Novuksen kuljettama päivittäinen vesi-
määrä oli suurin, lähes 190 000 kuutiometriä.

Viimeiset Roomaan rakennetut vesijohdot olivat keisari 
Trajanuksen 119 jaa. rakennuttama Aqua Traiana, josta 
saatiin vettä nykyisen Trasteveren kaupunginosaan, ja 
keisari Alexander Severuksen noin 226 jaa. rakennuttama 
Aqua Alexandrina.

Nämä yksitoista vesijohtoa kuljettivat päivittäin käyt-
tövettä Roomaan yli miljoona kuutiometriä. Yhdeksän 
vanhimman vesijohdon kuljettamat vesimäärät perus-

Trevin suihkulähteen vesi tulee edelleen Aqua Virgosta.
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tuvat roomalaisen vesihuollon asiantuntijan Sextus 
Frontinuksen (n. 30–103 jaa.) Rooman vesijohtoja käsit-
televän teoksen tietoihin.

Roomalainen Augustuksen ajan 
insinööri-arkkitehti Vitruvius 
kertoo De architectura -teokses-
saan myös vesijohtojen raken-
tamisesta ja Rooman vedenja-
kelusta. Vitruvius kertoo, että 
vettä voitiin siirtää kolmella 
eri tavalla: kanavissa kulkevia 
muurattuja kouruja, lyijyputkia 
ja saviputkia pitkin.  Muuratuista 
kouruista pyrittiin tekemään 
mahdollisimman kestäviä. 
Kourut myös holvattiin, jotta ne 
saisivat mahdollisimman vähän 
aurinkoa. Niiden kallistuksen oli 
oltava vähintään 1/16 metriä 300 
metrin matkalta. Kun vesijohto 
saavutti Rooman kaupunki-
alueen, rakennettiin jakeluallas, 

johon liitettiin kolmiosainen vesisäiliö veden keräämistä 
varten. Vesisäiliöön asennettiin kolme vesiputkea, jotka oli 
jaoteltu tasaisesti niihin liitettyjen keräysaltaiden kesken: 

Aqua Claudian jäänteitä Romavecchian lähistöllä.

De Architectura Libri Decem (kymmenen arkkitehtuurikirjaa) käännös 
italian kielelle. Smithsonianin amerikkalaisen historian museo.

38 www.vesitalous.fi

Ve sihuollon historia a

VT2004.indd   38 19.8.2020   12.58.01



kun vesi tulvi reunimmaisista säiliöistä, se virtasi keskim-
mäiseen keräysastiaan. Yhden keräysastian vesiputket 
johtivat julkisiin vesialtaisiin ja suihkulähteisiin, toisesta 
keräysastiasta johdettiin vesi kylpylöihin ja kolmannesta 
yksityistaloihin, jotta yleisessä käytössä olevasta vedestä ei 
olisi tullut pulaa.

Lyijyn käyttö vesiputkissa oli kalliimpaa, mutta siinä oli 
monia etuja: materiaali piti vettä paremmin kuin savi 
ja oli kestävämpää. Lyijyputket myös voitiin asentaa 
mahdollisimman tarkasti paikoilleen. Kun vesi johdettiin 
lyijyputkia pitkin, rakennettiin vesilähteen tuntumaan 
vesisäiliö, määriteltiin putkien läpimitta vesimäärän 
mukaan ja johdettiin nämä putket kaupungin laidalla 
olevaan säiliöön. Lyijyiset vesiputket valettiin vähintään 
3 metriä pitkiksi.

Kun vedensiirtoon käytettiin lyijyputkia, tuli ottaa 
huomioon tiettyjä seikkoja. Jos vesilähde vietti kohti 
kaupunkia eikä välissä ollut kukkuloita esteenä, ainoastaan 
matalia laaksoja, oli vesijohto nostettava kulkemaan vaaka-
suorassa niin kuin vesikouruissa ja muuratuissa kouruissa. 
Jos taas kiertomatkaa ei ollut paljon, putket asennettiin 

kiertämään matala kohta. Jos matkalla puolestaan oli 
laajoja laaksoja, vesi ohjattiin kulkemaan rinnettä pitkin. 
Kun tultiin laakson pohjalle, ei tukirakenteista tehty kovin 
korkeita, jotta kallistusta tuli mahdollisimman pitkältä 
matkalta. Kun vesijohto saavutti vastakkaisen rinteen, veden 
paine nousi hillitysti, joten vesi nousi pakostakin rinteen 
yläosan korkeudelle. Näin putkien vaakasuoraa kulkua 
ei haitannut alaspäin virtaavan eikä ylöspäin nousevan 
veden paine. Vesijohdossa syntyi nimittäin tavallisesti niin 
voimakas paine, että se särki jopa kiviä, ellei vettä laskettu 
ensin hitaasti ja niukasti alkulähteestä ja pidätelty taitekoh-
dissa esimerkiksi vastapainolla. Ennen kuin vettä laskettiin 
alkulähteestä, putkiin laitettiin tuhkaa tiivistämään sellaiset 
liitokset, jotka eivät olleet tarpeeksi tiiviit.

Myös savesta valmistetuilla vesijohtoputkilla oli monia 
hyviä puolia. Jos vesijohtoon tuli jokin vika, pystyi kuka 
hyvänsä korjaamaan sen. Saviputkista tuleva vesi myös 
nähtiin paljon terveellisempänä kuin lyijyputkista tuleva, 
koska lyijyä pidettiin vahingollisena sen kehittämän lyijy-
valkoisen vuoksi. Nykyään otaksutaan, että haitat eivät olisi 
sittenkään olleet kovin suuria, koska vesi oli niin kalkkipi-
toista, että vesiputken pintaan muodostui suojaava pinta. 

Aqua Alexandrina on edelleen vahvasti läsnä Rooman katukuvassa.
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Vesien tilan luokittelu on pakollinen 
vesienhoitoa tukeva toimi

Kemiallisen tilan luokittelu on yksityis-
kohtaisesti säädelty menettely, jossa tiet-
tyjen Euroopan yhteisön (EU) tasolla 
valittujen haitallisten ja vaarallisten 
aineiden pitoisuuksia verrataan niille 
määritettyihin ympäristönlaatunor-
meihin (direktiivi 2013/39/EU ja valtio-
neuvoston asetus VNA 2006/1022). 
Ympäristönlaatunormit ovat aineen haital-
lisuuteen perustuvia pitoisuusrajoja. 
Vesimuodostumakohtainen luokittelu esite-
tään vesikartalla, joka julkaistaan osoitteessa 
https://www.ymparisto.fi/pintavesientila.

Nyt valmistuneen pintavesien kemial-
lisen tilan sekä vuonna 2019 valmis-
tuneiden ekologisen tilan ja pohjave-
sien tilan luokittelun tuloksia käytetään 
kolmannelle vesipolitiikan puitedirektiivin 
(VPD) mukaiselle vesienhoitokaudelle 
(2022 – 2027) tehtävän vesienhoitosuun-
nitelman taustatietona (VNA 2006/1040). 
Vesienhoitosuunnitelmat valmistuvat 
loppuvuodesta kansalaisten kuulemista 
varten. Kuulemisen jälkeen luokittelua ja 
suunnitelmia tarvittaessa vielä korjataan ja 
valtioneuvosto hyväksyy ne ennen vesien-
hoitokauden alkua.

katri siiMes
tutkija, suomen 
ympäristökeskus
katri.siimes@ymparisto.fi

uuden luokittelun mukaan pintavesien kemiallinen tila ei ole hyvä yhdessä-
kään suomen vesimuodostu massa. tilan heikentyminen edelliseen luokit-
teluun verrattuna ei johdu pitoisuustasojen noususta vaan luokittelussa käy-
tettyjen arviointikriteerien muuttumisesta. Palonestoaine PBDe ylittää tiukan 
laatu norminsa kaikissa vesimuodostumissa, elohopea joka toisessa, nikkeli ja 
kadmium alle prosentissa. Muita ylityksiä oli hyvin vähän.

Pintavesien kemiallinen tila 
– Quo vadis?

jaakkO ManniO
johtava tutkija, suomen 
ympäristökeskus

Vantaanjoki, Vantaanlaakso.
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Alun perin VPD:n tavoitteena on ollut vesien hyvä tila 
koko EU:n alueella vuoteen 2015 mennessä yhtenäisiä 
kriteereitä käyttäen. Tämä tuntuu edelleen kaukaiselta 
tavoitteelta sekä tilan että kriteerien osalta. Luokittelun 
tarkkaa ohjeistusta on tulkittu eri maissa eri tavoin. 
Lisäksi arviointikriteerit ovat muuttuneet luokitteluker-
tojen välillä, joten ajallinenkaan vertailu ei ole suoraan 
mahdollista. Suomessa hyvä kemiallinen tila saavutet-
tiin ensimmäisellä luokittelukierroksella lähes kaikkialla 
(99,3 %), toisella luokittelukierroksella enää puolessa 
(49,5 %) ja kolmannella luokittelukierroksella ei yhdes-
säkään (0 %) vesimuodostumassa. Tämä huononeminen 
johtuu luokittelukriteerien muutoksista eikä pitoisuuk-
sien kasvusta. Toisella kierroksella mukaan tuli kalojen 
elohopea ja kolmannella bromattujen difenyylieettereiden 
(PBDE) laatunormi kiristyi.

Kemialliseen tilaan vaikuttavat vain erikseen 
nimettyjen aineiden pitoisuudet

Kemiallisen tilan luokittelussa huomioidaan vain 
EU-tasolla erikseen nimetyt aineet (Kuva 1). Jos yhdenkin 
nimetyn aineen pitoisuus on suurempi kuin sen laatu-
normi, vesien tila on hyvää huonompi. Kemiallisen tilan 
luokittelussa on vain kaksi tasoa: hyvä ja hyvää huonompi. 
Monet pysyvät, kulkeutuvat ja eliöihin kertyvät aineet on 
tunnistettu EU-tasolla kaikkialla läsnä oleviksi aineiksi 
(ns. ”UBI” aineiksi), joiden pitoisuuksiin on kansal-
lisin toimin vaikea vaikuttaa. Niiden laatunormiyli-
tykset voidaan raportoida erikseen EU:lle. Myös ”uusien” 

aineiden normiylitykset tuli arvioida, vaikka niiden 
ylitykset eivät vielä tällä luokittelukaudella vaikuta viralli-
seen kemialliseen kokonaistilaan.

Miten luokittelu tehtiin?
Suomen ympäristökeskus teki kemiallisen tilan luokit-
telusta ehdotuksen (kaikki aineet x 6875 vesimuodos-
tumaa), jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
(ELY-keskusten) asiantuntijat tarkastivat ja korjasivat 
tarpeellisiksi katsomiltaan osin. Laatunormitarkastelussa 
käytettiin 11 eri arviolauseketta, joista viisi tulkittiin 
laatunormin ylitykseksi, viisi alitukseksi ja ”ei tietoa” 
-arvio, jota ei tulkittu kummaksikaan (katso Kuva 2). 
Lausekkeita käytettiin laatunormitarkastelun lisäksi vesi-
muodostuman luokittelun luotettavuutta kuvaavan tason 
määrittämiseen (Aroviita ym. 2019).

SYKEn ehdotus perustui ympäristöhallinnon tietojärjes-
telmiin tallennettuihin pitoisuustietoihin sekä tietoihin 
aineiden käytöstä, kulkeutumisesta ja päästöistä (Siimes 
ym. 2019). Useimmille aineille voitiin luotettavasti arvi-
oida laatunormin alitus koko Suomeen. PBDE:lle arvi-
oitiin asiantuntija-arviona ylitys koko Suomeen, sillä 
mitatut pitoisuudet olivat noin satakertaisia muuttu-
neeseen laatunormiin nähden. Elohopean pitoisuudet 
kaloissa vaihtelevat laatunormin molemmin puolin. 
Luokittelun pohjaksi kopioitiin edellisen luokittelukier-
roksen tulos, jossa ylitysarvio oli tehty karkealla vesimuo-
dostuman tyyppiin perustuvalla mallilla, kun mitattua 

Kuva 1. Kolmannella luokittelukierroksella selvitettiin 53 EU-tasolla tunnistetun aineen/aineryhmän laatunormin (EQS) 
ylitykset. Valtaosalle aineista on määritetty laatunormi pitoisuuden vuosikeskiarvolle vedessä (AA-EQS), muutamille 
aineille pitoisuutena kalassa tai simpukassa (Biota-EQS). Useimmilla aineilla on lisäksi enimmäispitoisuuden laatunormi 
(MAC-EQS), joka on määritetty pitoisuutena vedessä. Kuvassa punaisella fontilla on merkitty ne aineet, joilla on havaittu 
AA-EQS tai biota-EQS ylityksiä ja asteriksillä MAC-EQS ylitykset. Kaikkialla läsnä oleviksi tunnistetut (”UBI”) aineet on 
alleviivattu. Niiden pitoisuuksien vähentäminen kansallisin toimin on tunnistettu EU:ssa vaikeaksi.

Biota-EQS  
KALA

AA-EQS
VESI

Uudet aineet  
yht. 12 ainetta/ryhmää

(EQS-arvot voimaan 2018)

Aklonifeeni, bifenoksi, diklorvossi, kinoksifeeni, 
sybutryyni, sypermetriini, terbutryyni

PFOS, dioksiinit ja dl-PCB., HBCDD, heptakloori & 
-epoksidi ja dikofoli

Biota-EQS 
Simpukka

Vanhat aineet 
yht. 33+ 8 ainetta/ryhmää  
(osa EQS-arvoista muuttui 2015)

(valtaosa aineista) 
Alakloori,  antraseeni, …, Cd, … DDT,   naftaleeni*, 
Ni*, .. lyijy (Pb),  oktyylifenolit, .. TBT, .. trifluraliini

PBDE, Hg, HCB ja HCBD

Fluoranteeni* ja PAH5*
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tietoa ei ollut. Laatunormin alitusarviota ei voitu arvi-
oida kaikkiin vesimuodostumiin myöskään nikkelille, 
kadmiumille, perfluoro-oktaanisulfonihapolle (PFOS) ja 
tributyylitinalle (TBT), joiden tiedettiin ylittävän laatu-
norminsa eräillä paikoilla. Sypermetriinin laatunormi-
tarkastelua ei mittaustulosten perusteella voitu tehdä, 
sillä analytiikan havaitsemisraja oli suurempi kuin laatu-
normi. Näille viidelle aineelle tunnistettiin mahdollisia 
riskialueita vesimuodostumien tunnettujen paineiden 
tai arvioidun käyttötiedon perusteella. Riskialueilla 
käytettiin ” ei tietoa” -arviota. Menettely mahdol-
listi melko luotettavan alitusarvion käytön muissa 
vesimuodostumissa.

Mikäli vesimuodostumasta oli mittaustietoja vuosilta 
2012 – 2018, arvioitiin ylitystä niiden perusteella yllä 
esitettyjen asiantuntija-arvioiden sijasta. Pitoisuustuloksiin 
pohjautuvat arviot merkittiin mittauksiin perustuvaksi, 
kun vuosikeskiarvon laatunormin vertailuun oli käytettä-
vissä vähintään seitsemästä pitoisuusmittauksesta laskettu 
keskiarvo. Jos tuloksia oli vähemmän, niiden perusteella 
annettiin asiantuntija-arvio. Vastaavasti elohopealle, joka 
analysoidaan yksittäisistä kalayksilöistä, vaadittiin seit-
semän kalan pitoisuustulokset mittauksiin perustuvaan 
arvioon. Muiden eliöistä analysoitujen aineiden analyysit 

tehtiin pääsääntöisesti useasta yksilöstä koostuvista kokoo-
manäytteistä, jolloin yhdenkin tuloksen ajateltiin riittävän 
laatunormitarkasteluun. Enimmäispitoisuuden laatu-
normin (MAC-EQS) ylitystä pidettiin mittauksiin perus-
tuvana jo yhden mittauksen perusteella. ELY-keskukset 
poistivat osan luokittelukauden alkupuolella tapahtu-
neista MAC-EQS ylitysarvioista, sillä he saivat halutes-
saan painottaa uutta aineistoa.

Sisävesillä arvioitiin nikkelin ja lyijyn biosaatavat pitoi-
suudet liuenneen orgaanisen hiilen tai sen kanssa korre-
loivan muun mitatun suureen (esim. väriluku) ja happa-
muuden avulla käyttäen Matti Leppäsen koostamaa 
ohjetta ja taulukoita (Siimes ym. 2019, katso Liite 2).

Luokittelun tulos
Bromatut difenyylieetterit ylittivät laatunorminsa kaik-
kialla, elohopea puolessa vesimuodostumissa, mutta 
muiden aineiden ylityksiä oli vain vähän (Kuva 2). 
Nikkelin laatunormi ylittyi 42 vesimuodostumassa, 
kadmiumin 40:ssä, TBT 6:ssa ja PFOS 6:ssa. Lisäksi 
kahdessa vesimuodostumassa oli mitattu eräiden polysyk-
listen aromaattisten yhdisteiden (PAH) enimmäislaatu-
normin ylityksiä. Luokittelutulos vastaa toisen luokitte-

Kuva 2. Luokittelussa käytettyjen arviointilausekkeiden prosentuaaliset osuudet (vesimuodostumia yhteensä 6875) 
niille aineille, joille käytetty muitakin kuin alitusarvioita. Kuvassa vasemmalta laatunormin alitusarviot: AM = alittuu 
mittauksiin perustuen, AEA = alittuu ELYn asiantuntija-arviona, AA = alittuu asiantuntija-arviona, S = silmällä pidettävä 
(laatunormin alitus, mutta pitoisuus lähellä sitä), AKL = alittuu kaukokulkeuman ja luonnonolosuhteiden perusteella 
(Hg-luokittelumallin tulos). Ei tietoa (ET) arviota (harmaalla) ei tulkita ylitykseksi eikä alitukseksi. Ylitysarviot: YKL = 
ylitys arvioitu Hg-mallilla, YE = ylitys mahdollinen mittausten epävarmuus huomioiden, YA = ylittyy asiantuntija-
arviona, YEA = ylittyy ELYn asiantuntija-arviona ja YM = ylittyy mittausten perusteella.
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lukierroksen tulosta koko EU:ssa (EEA 2018). Suomelle 
erityistä ovat happamat sulfaattimaat, jotka aiheuttivat 
yli puolet nikkelin ja kadmiumin laatunormiylityksistä. 
Lisätietoa ylityksistä on Taulukossa 1.

Kalojen Hg ja PBDE – pitoisuustrendi tärkeämpi 
kuin laatunormin ylitys

Elohopean laatunormin (0,02 mg/kg tp eli kalan tuore-
painoa kohti) ja luonnon taustapitoisuuden (0,18 – 
0,23 mg/kg tp; Verta ym. 2010) summan arvioitiin ylit-
tyneen noin puolessa vesimuodostumia. Edelliseen luokit-
teluun verrattuna tila pysyi samana 6630, parani 55, heik-
keni 31 vesimuodostumassa ja lisäksi uusia arvioita oli 69 
vesimuodostumassa. Muutokset johtuivat pääosin siitä, että 
tällä luokittelukierroksella oli käytettävissä mittaustuloksiin 
perustuva arvio, kun edellisellä luokittelukierroksella arviot 
olivat perustuneet mallinnukseen. Todelliset pitoisuusmuu-
tokset tapahtuvat hitaasti. Kalojen elohopeapitoisuuksien 
alentaminen on kuitenkin tärkeää eliöiden ja myös kaloja 
syövien ihmisten kannalta. Kalan hyvistä ravitsemukselli-
sista ominaisuuksista huolimatta petokalojen syömiselle on 
annettu terveysperusteisia rajoituksia – esimerkiksi raskaana 
oleville naisille ei hauen syöntiä suositella lainkaan.

PBDE-yhdisteitä on käytetty palonestoaineina, mutta 
käyttö on kielletty EU:ssa 2004 ja sittemmin myös kansain-
välisesti. Niillä käsiteltyjä esineitä on kuitenkin vielä 
käytössä ja kaatopaikoilla. Yhdisteet ovat myös kaukokul-

keutuvia ja hajoavat erittäin hitaasti ympäristössä. Niiden 
laatunormi muuttui vuonna 2015. Nykyinen normi 
(0,0085 µg/kg tp) perustuu ihmisaltistukseen ruokakalan 
kautta. Arvon määrityksessä on käytetty erittäin suuria 
turvakertoimia. Esimerkiksi Euroopan elintarvikevirasto 
EFSA ei ole määritellyt PBDE:lle raja-arvoa elintarvik-
keissa. Eliöstön suojelemiseksi on ehdotettu huomatta-
vasti löysempää laatunormia (44 µg/kg tp). Nykynormi 
ylittyy kaikkialla maapallolla, jopa Etelämantereen vesi-
alueilla (Eljarrat & Barceló 2018).

Luokittelun luotettavuus ja kehittäminen
Kemiallisen luokittelun taso arvioitiin laajaan aineis-
toon perustuvaksi 113:ssa, suppeaan aineistoon perus-
tuvaksi 687 ja asiantuntija-arvioon perustuvaksi 
lopuissa 6075 vesimuodostumassa. Tämä kuvaa hyvin 
Suomen kokoisen maan mahdollisuuksia vesien tilan 
arviointiin. Suurin epävarmuutta aiheuttava osa luokit-
telussa on kalaelohopean ylitysten arviointi, sillä pitoi-
suudet ovat lähellä laatunormin ja taustan summaa. 
Monissa vesimuodostumissa raja-arvo ylittyy osassa 
ja alittuu osassa mitattuja kaloja. Laatunormin taus-
tapitoisuudesta luopuminen tekisi luokittelusta 
selkeämpää ja vastaisi myös naapurimaiden tulkintaa. 
Riskikommunikaation kannalta vielä vaikeampi tapaus 
on PBDE: yksinkertaisin tapa parantaa kemiallisen 
luokittelun tilaa olisi PBDE:n laatunormin muutos. 
Useat EU-maat kannattavat sitä. Ympäristön kannalta 

Yhdiste Ylitys (%) Ei tietoa (%) Yleisimmät syyt ylitykselle / tietoa aineesta

PBDE Polybromatut 
difennylieetterit

100 – Laskeuma. PBDE:n käyttö on kielletty EU:ssa ja globaalisti 
(Tukholman POP-yhdisteiden sopimus).

Hg Elohopea 49,8 1,3 Teollisen ajan laskeuma & huuhtouma valuma-alueilta; 
yksittäistapauksissa vanha pilaaminen ja uudehkot tekojärvet. 
Elohopean käyttöä on säädelty EU:ssa ja globaalisti (Minamatan 
sopimus).

Ni Nikkeli 0,6 1,1 Maa kuivatus / kuivuminen happamilla sulfaattimailla; 
yksittäistapauksissa mm. kaivosvedet, pistekuormitus pilaantuneilta 
alueilta ja hylätyiltä teollisuusalueilta tai nykylaitoksilta.Cd Kadmium 0,6 1,6

TBT Tributyylitinat <0,1 0,2 Kuormitus pilaantuneista sedimenteistä mm. satamissa ja telakka-
alueilla (TBT:n kaikki käyttö on kielletty EU:ssa, aiemmin käytetty 
mm. laivanpohjamaaleissa).

PAH Fluoranteeni, 
naftaleeni ja 
PAH-5

<0,1 <0,1 Yksittäiset päästölähteet osin tuntemattomia, mm. vanhojen 
kyllästämöiden pilaamat maa-alueet.

PFOS Perfluoro-
oktaani-
sulfonihappo & 
johdannaiset

<0,1 2,9 Yksittäiset päästölähteet pääosin tuntemattomia, luultavasti 
pilaantuneet maa-alueet (käytetty mm. sammutusvaahdoissa). 
PFOS:n käyttö on kielletty EU:ssa ja globaalisti (Tukholman POP-
yhdisteiden sopimus).

Taulukko 1. Tietoa laatunormien ylityksistä. Ylitys- ja ei tietoa -arvioiden määrät on ilmoitettu prosenttiosuutena 
Suomen kaikista vesimuodostumista (6875). Ei tietoa arvioista osa saattaa olla ylityksiä.
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Elohopea on kaukokulkeutuva alkuaine, jota on 
vapautunut ilmakehään aikojen saatossa tuli-
vuorten purkauksista ja sittemmin mm. kivi-

hiilen poltosta ja kullan rikastamisessa (”artesanal 
gold mining”). Sen pitoisuus valtamerissä, maaperän 
orgaanisissa pintakerroksissa ja ilmakehässä on ihmis-
toiminnan johdosta kasvanut globaalisti moninker-
taiseksi esiteolliseen aikaan verrattuna (AMAP/UN 
2019). Minamatassa solmittu elohopeasopimus tuli 
voimaan 2017 ja suurin osa maapallon maista on 
sitoutunut siihen. Sopimuksen vaikutukset näkyvät 
kuitenkin vasta viipeellä edes laskeumassa. Vuotuisen 
laskeuman osuus on kuitenkin vain promillen osia 
sedimenteissä ja valuma-alueen maaperässä jo olevasta 
elohopeasta.

Kalojen elohopea on haitallista metyylielohopeaa, 
mutta valuma-alueen elohopeasta vain pieni osa on 
metyylimuodossa. Bakteerien aiheuttama elohopean 
metyloituminen on nopeinta hapettomissa oloissa. 
Siksi esimerkiksi valuma-alueella tehtävät avohakkuut 
voivat vähentää haihtumista, nostaa pohjaveden pintaa 
ja välillisesti lisätä nettometyloitumista ja elohopean 
kulkeutuvuutta (Bishop et al. 2020). Elohopean käyt-
täytymiseen vaikuttavat kuitenkin monet eri tekijät 
kuten rikkilaskeuma, valuma-alueen maaperä, maan-
käyttö ja ilmaston muuttuminen. Vaikka 2010-luvulla 
tietämys elohopean käyttäytymisestä on merkittävästi 
parantunut (mm. Bishop et al. 2020), ei edelleenkään 
tiedetä toimenpiteitä, joilla voisi tehokkaasti vähentää 
kalojen elohopeapitoisuuksia.

Haitalliset ja vaaralliset aineet ovat EUn vesi-
puitedirektiivin (VPD) oleellinen osa. 
Pysyvät ja kertyvät aineet on nimetty vaaralli-

siksi prioriteettiaineiksi ja niistä pitäisi päästä kokonaan 
eroon, haitallisiksi nimettyjä pyritään rajoittamaan. 
Alun perin VPDssä painotettiin jokivesiä ja vesimat-
riisia, jotka sopivat erityisesti Keski-Euroopan piste-
kuormituksen ja torjunta-ainehuuhtoumien havain-
nointiin. Sen sijaan merissä ja suomalaisissa järvissä 
pysyvät, kaukokulkeutuvat ja eliöihin kertyvät aineet 
on tunnistettu ongelmallisimmiksi. Niiden seuranta 
on järkevämpää eliöstöstä kuin vesimatriisista. VPD:n 
ja Meristrategian harmonisoinnin yhteydessä eliöstöön 
määritettyjen laatunormien määrä on kasvanut.

Suunta veden kauhomisesta kalojen seurantaan 
on oikea, mutta matkaa on vielä, sillä eri lajien ja 
alueiden yhteismitallistaminen yhden normin mukai-
seksi vaatii vielä paljon harmonisointia. Tähän kuuluu 
mm. kalojen ikämääritykset sekä ravintoketjun 
useamman tason seuranta ja/tai tason normeeraa-
minen N-isotooppitekniikalla (EC 2014). SYKE ja 
ELY-keskukset ovat aloittaneet 2019 uuden haitallisten 
aineiden seurannan, joka sisältää niin vesien, kalojen 
kuin sedimenttien seurannan tarkoituksenmukaisesti.

Vesi- ja meripuitedirektiivien tilaraportit ovat keskit-
tyneet tällä vuosikymmenellä vahvasti nykyhetken 
kuvaamiseen, kehityshistorian selvittämisen kustan-
nuksella. Kuitenkin kaikki kansainväliset sopimukset 
janoavat tietoa jo tehtyjen rajoitustoimenpiteiden 
tehokkuudesta. Tähän kysymykseen sedimenttipro-
fiilien tutkiminen voi tuoda nopean ratkaisun. Eri 
syvyyksiltä otettujen ikämääritettyjen sedimenttinäyt-
teiden avulla voidaan tarkastella pitoisuuksien kehi-
tystä. Sedimenttinäytteet tarjoavat vastauksia myös 
uudempien aineiden trendien osalta, mitä esimerkiksi 
kalojen myrkkypitoisuuksien seuranta nyt aloitettuna 
ei voi vielä pitkään aikaan tuottaa.

Euroopan laajuisen kokonaiskuvan saaminen vaaral-
listen aineiden nykytilasta on vaikeaa, mutta askelia 
otetaan: Itämeren HELCOM HOLAS II arviointi 
(Avellan ym. 2018) yhdensi tilanarvioita 2018 kansal-
listen tilanarvioiden ja myös OSPAR alueen (Atlantin 
koillisosa) kanssa. Vaikeampaa on nähdä tilannetta 
Euroopan sisävesien osalta, jossa sekalaisemmat seuran-
takulttuurit törmäilevät ja kiistelevät ”kuinka soppa 
pitää maustaa”.

Taustatietoa elohopeasta

Bouillabaisse – vaarallisten aineiden eurokeitto
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merkittävintä sekä elohopean että PBDE:n kannalta 
olisi saada kalojen pitoisuustrendit laskeviksi riippu-
matta siitä, mikä mahdollisesti vaihtuvien laatunor-
mien mukainen luokittelutulos on.

Seurannan pääpaino on riskiperusteisesti siirtynyt 
kaloihin kertyviin aineisiin, jossa altistuva ”eliö” on usein 
ihminen. Tämä edistää yhteistyötä elintarvike- ja terveys-
viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa, mikä sinänsä 
on suotavaa. Lisäksi kaloihin kertyvät aineet kuvastavat 
pitemmän aikavälin tilaa, mikä helpottaa seurannan 
järjestämistä ja lisää luotettavuutta. Vastaavasti vesinäyt-
teitä tarvitaan paljon, jotta saadaan vaihtelevasta pitoi-

suudesta luotettava keskiarvo. Esimerkiksi kasvinsuoje-
luaineiden pitoisuudet voivat vaihdella kolmekin kerta-
luokkaa vuoden mittaan – kuinka olla oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan?

Valtakunnallinen seuranta ei voi koskaan kattaa kaikkea 
– eikä pidäkään. Pistekuormituksen osalta seuranta tulisi 
olla velvoitteisiin perustuvaa tarkkailua. Kemiallisen 
tilan luokittelusysteemissä – ja toteutuksessa - olisi 
paljon kehitettävää. Vesidirektiivit ja vesien- ja meren-
hoidon prosessit ovat velvoittaneet valtiota rahoitta-
maan seurantaa ja siten edistäneet haitallisten ja vaaral-
listen aineiden riskien arviointia. 
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Reilun 20 pyöräilijän joukko polki viikonlopun 
aikana noin 500 kilometrin matkan reitillä 
Vantaa – Porvoo – Kotka – Kouvola – Lahti 
– Hämeenlinna – Tervakoski – Vantaa. Reitin 

varrella järjestettiin asiakastapahtumia ja huutokauppoja.

Osallistumismaksuista ja hyvänteke väi syys huuto kaupoista 
saatu lahjoitussumma oli noin 3 500 euroa. Varat suunna-
taan Xylem Watermark –ohjelman toimintaan, jossa mm. 
rahoitetaan ja järjestetään eri puolilla maailmaa vesikou-
lutusta yhteisöille ja parannetaan puhtaan veden jakelua 
ja likaisen veden käsittelyä alueilla, joissa paikallinen vesi-
infrastruktuuri ja hygieniaolosuhteet ovat puutteellisia.

Watermark-ohjelma kaksinkertaistaa kerätyn raha-
summan ja näin kertyvä 7000 euroa ohjataan tällä kertaa 
Suomen Unicefin kautta Ugandan WASH-projektiin.

Tempauksen järjestäjinä toimivat Xylem Water Solutions 
Suomi Oy, Dahl Suomi Oy ja NIBE Energy Systems Oy.

”Puhtaan veden puute vaivaa yli 800 miljoonaa ihmistä 
maapallollamme ja tulevaisuuden haasteet ovat valtavia. 
Tempauksellamme pyrimme lisäämään ihmisten tietoi-
suutta ja saamaan näkyvyyttä tärkeälle asialle sekä kerää-
mään myös rahaa hyvää tarkoitusta varten”, sanoo myyn-
tijohtaja Mikko Ojanen Xylemiltä.

Watermark-pyöräilytapahtuma järjestettiin nyt ensim-
mäistä kertaa, ja tarkoituksena on saada aikaan jokavuo-
tinen perinne. Mikko Ojasen mukaan tapahtuma herätti 
asiakaskunnassa runsaasti kiinnostusta ja osallistujien 
joukossa oli useita ensimmäiseen pyöräilytapahtumaansa 
osallistuneita.

”Koronapandemia on kesän aikana aiheuttanut epävar-
muutta järjestelyissä, mutta tapahtuma onnistuttiin 
viemään läpi mainiosti. Hygienia ja riittävät etäisyydet 
toki pidettiin mielessä koko viikonlopun ajan”, Ojanen 
sanoo. 

Vesialan toimijat pyöräilivät 
puhtaan veden puolesta

tuOMO HäYrYnenteksti: kuva: XYLeM

entinen ammattipyöräilijä 
Kjell Karlström osallistui 
tapahtumaan ja lahjoitti 
ajopaitoja huutokaupattavaksi.

suomalaisia vesi- ja Lvi-alan toimijoita kokoontui 6.-9. elokuuta pyöräilytapahtumaan, jolla kerättiin 
rahaa hyväntekeväisyyteen ja samalla muistutettiin maailman vesivarojen tärkeydestä ja puhtaan 
veden merkityksestä ihmisten hyvinvointiin.
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Liikehakemisto

Huber (80 x 50)

Kaiko (80 x 50)

Rictor (80 x 30)

Slatek (80 x 80) Fennowater (80 x 60)

Pa-Ve (80x100)

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
• Maailman tehokkain veden- ja  

jäteveden puhdistusmenetelmä
• Flotaatiolaitossuunnittelua  

ja toimituksia yli 50 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B PUH. 09-440 164
00250 HELSINKI www.rictor.fi

Rictor_2017.indd   1 12.1.2017   20:21:24

 b Vedenkäsittelylaitteet ja -laitokset

 b jäteVesien- ja lietteenkäsittely

 b automaatiojärjestelmät

Tehdään yhdessä 
maailman parasta 
vettä.

www.slatek.fi

                         

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

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

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

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

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

 b Vesihuollon koneet ja laitteet

www.kaiko.fi 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
kaiko@kaiko.fi 
www.kaiko.fi 

• Vuodonetsintälaitteet 

• Vesimittarit 

• Annostelupumput 

• Venttiilit 

• Vedenkäsittelylaitteet 
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Sinun ilmoituksesi?
Pyydä tarjous:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi  

Tuomo Häyrynen  

050 585 7996

(myös ilmoituksen valmistus)
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WSP (80 x 40)

Sweco (80 x 40)

AFRY (80 x 85)

Ramboll (80x60)

Teollisuuden 
Vesi 80x70

johanlundberg

 b suunnittelu ja tutkimus

wsp.com

Vesihuollon ja
hulevesisuunnittelun

palvelut

Kaivamattoman (no-dig) tekniikan 
asiantuntijakonsultit

Kaikki uudisasennus- ja saneerausmenetelmät

info@johanlundberg.fiwww.johanlundberg.fi

Puhtaan veden  
asiantuntija
ÅF ja Pöyry ovat nyt AFRY. 

Autamme asiakkaitamme 
pohjaveteen ja vedenhankintaan, 
jätevedenpuhdistukseen, 
vesihuoltoverkostoihin, hulevesiin ja 
vesilaitosten johtamiseen liittyvissä 
kysymyksissä.

 
 
 
afry.fi
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Suvi Sojamo, Lauri Ahopelto, Marko Keskinen, Antti 
Belinskij and Niko Soininen: Towards a more water secure 
Finland with better water governance

Finland has repeatedly been featured at the top of international 
water and governance related rankings from transboundary water 

cooperation to trust in the legal system. Finland is also considered 
to be a model country for water resources management and water 
security. But will our current governance practices be able to ensure 
water security also in the changing circumstances of the future?

Jyri Mustajoki, Mika Marttunen, Suvi Sojamo, Marko 
Keskinen and Lauri Ahopelto: How to assess water security?

Water security is a broad concept that is not easy to define. In the 
Winland project, we developed an approach for the systemic 

and comprehensive assessment of water security. The approach can 
be used, for example, for the structuring of debate, for identifying 
subjects for improvement and for the targeting of actions to improve 
security on a nationwide, regional or sector-specific level.

Mika Marttunen, Jyri Mustajoki, Antti Parjanne, Lauri 
Ahopelto and Marko Keskinen: Using resilience approach to 
facilitate water security

Global phenomena are transforming the world on many levels 
and also in suprising ways, as we have been able to observe with 

the Corona pandemic. It is important to understand how well we 
are prepared against both recognised and unrecognised threats and 
disruptions. It is equally important to understand what is the resil-
ience of our society’s systems, meaning the ability to adapt to change 
as well as to learning from the process. We present an approach that 
can be used to analyse various types of threats and disruptions as well 
as to identify actions to enhance resilience.

Maija Taka, Olli Varis, Lauri Ahopelto, Amy Fallon, Matias 
Heino, Marko Kallio, Pekka Kinnunen and Venla Niva: 
Water security as leverage for the aims of sustainable devel-
opment

Water is the cornerstone of life, the economy and welfare, 
and thus it is also crucial in attaining the United Nations’ 

Sustainable Development Goals (SDG). Water can be used in prac-
tice to support the promotion of all the goals − not only that of the 
water goal SDG6. Similarly, water is impacted in practice by all the 
goals for sustainable development. In this article, we analyse the 
significance of water to sustainable development by examining all 
the SDGs at the same time.

Eija Isomäki: Dam security as a part of water security

People have many different impressions of water security. Dam 
security links to water security particularly through its role in mini-

mising water-related risks and hazards. There are thousands of dams 
in Finland. They may be waterway dams, effluent dams, mine dams, 
flood embankments or cofferdams. The Dam Safety Act (494/2009) 
applies to all of these, at least in terms of overall obligations.

Lauri Ahopelto and Noora Veijalainen: Finland prepares 
also for droughts – new products are promoting preparation, 
nationwide and locally

A factor common to drought and pandemics alike is that in both 
cases one can be sure that they will also strike Finland one day. 

Many people feel we could have been better prepared for Corona. 
The first steps in preparing for droughts are now being taken in the 
LOSSI project, where South-west Finland prepares for the possibility 
of increasing droughts under changing climate.

Annina Takala and Vesa Huotari: When problems escalate, 
learning needs to escalate as well

The KIVI project (“Vulnerability of the critical infrastructure 
and the capabilities of the authorities”), coordinated by the 

Police University College Finland, focused on severe disruptions 
to water and electricity services in urban environments. Based on 
the findings, it is central to identify situations that challenge estab-
lished modes of operation. These situations necessitate new kinds of 
learning and operational capacity of authorities and infrastructure 
operators.

Ossi Heino and Marko Keskinen: On security, knowledge 
and manageability

The Corona pandemic exposed unexpected dependencies and 
connection in the societal security. When this happens, what 

is actually exposed and what is so surprising about it? And how 
this is connected with water security? We consider this from the 
perspective of governance and manageability. In this way, we seek to 
complement the other articles in this issue by offering an additional 
viewpoint on the dependencies and the limits of our knowledge. 
We conclude that while it is important to enhance our knowledge 
on the future and its possible developments, our ways of seeing and 
understanding are always limited.

Other articles

Ossi Heino and Marko Keskinen: Water security facilitates 
the sustainability of our society (Editorial)

Katri Siimes and Jaakko Mannio: Chemical status of surface 
waters– Quo vadis?

Aulikki Vuola: Aqueducts in urban areas of ancient Rome

Vesa Valtonen: Why is preparedness working? Because of our 
comprehensive security model…
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Suomalainen varautumisen yhteistoimintamalli, 
kokonaisturvallisuus, on joutunut kuluneena 
keväänä ”happotestiin” koronapandemian edettyä 
ympäri maapalloa. Yhteiskunnan turvallisuusstra-

tegiaan vuonna 2017 kirjatut varautumisen periaatteet 
ovat osoittautuneet toimiviksi ja Suomi on pärjännyt 
kansainvälisesti vertailtuna hyvin. Kehitettävääkin toki 
löytyy ja kriisin opit tullaan vielä huolellisesti analysoi-
maan varautumisen yhteistyöfoorumeilla.

Varautuminen on alkanut kiinnostaa kevään kuluessa 
laajasti. Tämä kävi ilmi Turvallisuuskomitean sihtee-
ristön laatimasta mediaseurantaraportista, jonka mukaan 
Twitterin varautumiskeskustelussa mainintojen määrä 
nousi tavallisten viikkojen joistakin kymmenistä yli 
tuhanteen mainintaan. 

Miksi varautuminen ei sitten juuri kiinnosta normaali-
oloissa? Eräs syy on se, että varautuminen on nykymaa-
ilman logististen järjestelmien näkökulmasta liiketoimin-
nallisesti huonosti tuottavaa, koska palveluiden ja suori-
tuskykyjen varastoiminen pahan päivän varalle ei tuota 
välittömästi juuri mitään konkreettista – jos mukaan ei 
lasketa varautumisen tuottamaa turvallisuuden tunnetta. 
Tuon tunteen mittaaminen on kuitenkin hankalaa ja 
useimmiten käykin niin, että varautumisen laatu tulee 
mitattua vasta kriisin yhteydessä eli kun jotain sattuu. 

Varautumisen onnistumisen taustalla on viime kädessä 
pakko ja velvollisuus. Valmiuslakimme velvoittaa hallin-
nonaloja ja kuntia varautumaan myös poikkeusoloihin. 
Tämän velvoitteen nojalla perusvalmiutemme on lähtö-
kohdiltaan varsin hyvässä kunnossa. Varautumiseen liit-
tyvät palveluntuottajat ovat kuitenkin suurelta osin yksi-
tyisiä yrityksiä, joiden varautuminen perustuu liiketoi-
minnan jatkuvuuden tarpeisiin ja mahdollisiin sopimuk-
siin. Tämän yhtälön toimiminen on haastettu kevään 
pandemiakriisin aikana useassa valtiossa. 

Suomalainen huoltovarmuusmalli onkin ollut kysytty 
konsepti, kun valtioilla on tarve saada elinkeinoelämä 
tuottamaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
kannalta keskeisiä palveluita myös poikkeusolojen 
varalta. Vaikka huoltovarmuusjärjestelmän brändi sai 
pienen kolauksen julkisuudessa revitellyn epäonnistu-
neen maskikaupan vuoksi, se on edelleen kansainväli-
sesti kovaa valuuttaa.

Suomen varautumisosaamisesta tullaan hakemaan oppia 
laajemminkin. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, 
kuinka saamme elinkeinoelämän toimimaan niin lähei-
sessä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Kun muistu-
tamme, että yhteiseen turvallisuustoimijoiden pöytään 
kuuluu myös järjestöjen edustus, ulkomaiset kuulijat 
hämmästyvät vielä enemmän. 

Haluamme yhdessä järjestöjen kanssa osallistaa myös kansa-
laiset turvallisuustalkoisiin. Tästä hyvä esimerkki on niin 
sanottu kotivarakampanja, jonka ohjenuora yksilöille on 
pärjätä 72 tuntia sähköttä, jotta viranomaisten ja palvelun-
tuottajien resurssit riittäisivät kaikkein kriittisimpiin tarpei-
siin. Kampanjassa korostuu vesihuollon tärkeys meitä jokaista 
koskettavana kriittisenä sähköttömän ajan tarpeena. Mistä 
löytyy vettä, jos sähköt ovat poissa jopa kolme vuorokautta?

Vesihuoltojärjestelmämme on tärkeä osa sekä vesitur-
vallisuutta että yhteiskuntamme kokonaisturvallisuutta. 
Järjestelmä on osa kriittistä infrastruktuuria, jonka ohjaus-
vastuu jakautuu usealle hallinnonalalle ja palveluiden tuotto 
paikallistason hallinnolle (kunnat) ja laitoksiin. Tämän koko-
naisuuden varautumisen tukemiseksi Turvallisuuskomitea 
antoi lausuntonsa suosituksineen kolme vuotta sitten: 
lausunto löytyy Turvallisuuskomitean internet-sivuilta. 

Vesihuoltojärjestelmä edustaa monimutkaista kriittistä 
infrastruktuuria, jonka ylläpito edellyttää monialaista 
yhteistyötä. Tässä tukena ovat yhteiskunnan turvallisuus-
strategian mukaiset paikalliset ja alueelliset yhteistyöfoo-
rumit. Niissä voidaan keskustella vesihuollon monialai-
sista tarpeista ja valmistella toimialan varautumista tukevia 
harjoituksia. Pyöreän pöydän etu on se, että jokainen saa 
tuoda ajatuksensa esille ja jakaa oman alansa varautu-
misen keskeiset haasteet. Yhteisen keskustelun tuloksena 
on usein ”laatikon ulkopuolelta” tulevia ratkaisuja, joiden 
innovointi oman väen kesken ei välttämättä onnistu. Tässä 
monitoimijaisessa yhteistyössä on eräs suomalaisen koko-
naisturvallisuusmallimme vahvuus. 

Miksi varautuminen onnistuu? 
Koska kokonaisturvallisuus…

vesa vaLtOnen
st, turvallisuuskomitean pääsihteeri
vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi
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Kuinka usein  
haluat kaivaa täällä?

Uponor IQ -hulevesiputkilla voi rakentaa täydellisen järjestelmän sade- ja hule-
vesien hallintaan kunnallistekniikassa. Asennus käy nopeasti, ja kiinteän muhvin 
ansiosta liitoksia tarvitaan jopa puolet vähemmän kuin jälkiliitoksilla tai irto-
muhveilla. Putkien vaalea sisä pinta helpottaa tarkastusta. Uponor IQ on sijoitus 
tulevaisuuteen: putkien oletettu käyttöikä voi olla jopa 100 vuotta. Lue lisää:  

www.uponor.fi/tuotejarjestelmat/hulevesiputkistot/hulevesi-iq

Valitse IQ – täydellinen  
järjestelmä hulevesien hallintaan
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