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Vesi on elintärkeä luonnonvara, josta joillain alueilla on 
pulaa, kun taas Suomessa nautimme vesivarojen yltä-
kylläisyydestä.  Miten globaali vesiturvallisuus vaikuttaa 
Suomeen ja mitä Suomi voi tehdä maailman janon sam-
muttamiseksi?

Näitä kysymyksiä pohdittiin Maj ja Tor Nesslingin Säätiön, 
Suomen vesiyhdistyksen ja muiden suomalaisten vesialan 
toimijoiden järjestämässä Water at Risk -symposiossa 
21.-22.3.2017.  Symposiossa todettiin, että vedellä on kes-
keinen rooli kestävän kehitysten tavoitteiden saavuttami-
sessa ja vesikriisin ratkaiseminen vaatii monien eri sekto-
rien ja toimijoiden yhteistyötä sekä riittävästi resursseja. 
Symposiossa sovittiin myös vesialan eri toimijoita yhteen 
tuovan vesivastuusitoumuksen perustamisesta.   

MITÄ ON VESITURVALLISUUS?

Vesi ei ole vain ympäristökysymys, vaan puhdas vesi on 
ihmisoikeus. Vesiturvallisuus tarkoittaa veden riittävyyttä 
eri käyttäjäryhmien tarpeisiin sekä veteen liittyvien ongel-
mien minimointia ja hallintaa. Vesiturvallisuus vakauttaa 
yhteiskuntia, vähentää niiden haavoittuvuutta ja lisää 
hyvinvointia. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan vuoteen 
2030 mennessä tulee turvata kaikille puhdas vesi ja sani-
taatio sekä varmistaa vesivarojen kestävä käyttö ja koko-
naisvaltainen hallinta. Makeaa vettä riittäisi kaikille, mutta 
vesivarat jakautuvat muiden luonnonvarojen tavoin usein 
hyvin epätasaisesti. Tällä hetkellä yli puolet maailman 
väestöstä kärsii veden niukkuudesta. Vesikriisit vaikuttavat 
osatekijänä konfliktien ja pakolaisuuden taustalla sekä 
kärjistävät monia muita ongelmia. 
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KASVAVA RUOAN TARVE JA ILMASTONMUUTOS 
LISÄÄVÄT HAASTEITA

Tilanne muuttuu väestönkasvun, ilmastonmuutoksen ja 
kasvavan ruoan tarpeen myötä entistä haastavammaksi. 
Väestönkasvun takia veden kysynnän on arvioitu nouse-
van vuoden 2000 tasosta 50 % vuoteen 2050 mennessä. 
Ilmastonmuutos aiheuttaa merenpinnan nousua ja lisää 
ilmastollisia ääri-ilmiöitä kuten kuivuutta ja tulvia. 

Tällä hetkellä 70-90 % globaalisti käytetystä vedestä 
käytetään maataloudessa. Kasvava ruoan tarve ja ruo-
kavalioiden muutos edellyttävät siis yhä tehokkaampaa 
vedenkäyttöä ja ruoan saatavuuden varmistamista entistä 
tasaisemmin maapallolla.  

JÄTEVEDET EIVÄT OLE TOISSIJAINEN ONGELMA

Vuonna 2016 maailmassa oli vielä 2,4 miljardia ihmistä 
ilman sanitaatiota. YK:n tavoitteesta taata kaikille puhdas 
vesi ja sanitaatio vuoteen 2030 mennessä ollaan siis vielä 
kaukana. Monissa kehittyvissä maissa jätevedenpuhdistus 

nähdään toissasijaisena ongelmana puhtaan veden saa-
tavuuteen nähden. Näitä kahta haastetta tulisi kuitenkin 
pyrkiä ratkaisemaan rinnakkain. Uudet, nousevat vesiriskit 
eivät liity ainoastaan veden niukkuuteen vaan likaantumi-
seen esimerkiksi kaupunkiympäristöissä – tällaisia ovat 
esimerkiksi lääkeaineet ja muut kemikaalit tai mikromuovit 
vesissä.  Uudet riskinaiheuttajat tarvitsevat tutkimusta 
ratkaisujen tueksi. 

HYVÄ HALLINTO TURVAA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Vesi vaikuttaa yhteiskuntien vakauteen ja hyvinvointiin 
sekä ruoan- ja energiantuotantoon ja liittyy kiinteästi 
kaikkiin kestävän kehityksen osa-alueisiin: ympäristöön, 
talouteen ja sosiaalisiin seikkoihin, mutta myös hallintoon. 

Kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen ns. integroitu 
vesivarojen hallinta vaatii toimivaa hallintotapaa, joka 
pystyy pureutumaan myös eri käyttäjäryhmien välisiin 
ristiriitoihin eri tasoilla. Hyvä hallinto on perusta myös 
muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle, 
ja sen saralla Suomella on perinteisesti osaamista. 

VESITURVALLISUUS 
VAKAUTTAA YHTEISKUNTIA, 

VÄHENTÄÄ NIIDEN 
HAAVOITTUVUUTTA JA LISÄÄ 

HYVINVOINTIA.

http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-outlook-to-2050_9789264122246-en
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002257/225741E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002257/225741E.pdf


KEHITYSVAROJEN LEIKKAUKSET VAIKUTTAVAT 
MYÖS YRITYSTEN TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIIN 

Suomi on ollut kokoaan suurempi toimija vesiturvallisuu-
den edistämisessä ja Suomen maine vesiasioissa maail-
malla on erittäin hyvä. Suomalaiset toimijat ovat tehneet 
pitkään työtä suomalaisissa vesihankkeissa Etiopiasta 
Nepaliin ja Mekongille, ja tämän työn jatkaminen on kas-
vavan vesiniukkuuden maailmassa ensiarvoisen tärkeää. 
Hankkeet ovat olleet kansainvälisiä menestystarinoita 
sekä vesihuollon ja sanitaation että vesivarojen hallinnan 
kannalta. Vesihankkeiden vaikuttavuus on ollut merkittä-
vää myös ulkoasiainministeriön omissa arvioinneissa.  

Leikkausten myötä vesisektorin kehitysyhteistyörahoitus 
ja sen myötä tuloksellisuus kuitenkin laskevat radikaalisti. 
Tämä vaikuttaa väistämättä kaikkiin vesialan toimijoihin – 
myös esimerkiksi teknologiavientiä tavoitteleviin yrityk-
siin, joita on kaavailtu kehityspolitiikan toimijoiksi perin-
teisten yritys- ja järjestötoimijoiden rinnalle.

Uutta teknologiaa ei kuitenkaan voi tiputtaa tyhjiöön. 
Vesiosaamisen viennin onnistumiselle olennaista ovat hyvä 
hallinto, paikallisväestön luottamus ja toimivat kumppa-

nuussuhteet joita korostettiin jo vuonna 2009  
julkaistussa Suomen vesialan kansainvälisessä strategiassa.   

MAAILMAN VESIKRIISIT JA VEDENKULUTUS  
SUOMESSA LIITTYVÄT YHTEEN

Elämme Suomessa veden suhteen yltäkylläisyydessä, 
mutta karkeiden arvioiden mukaan noin puolet suo-
malaisten kuluttamien tuotteiden vesijalanjäljestä jää 
ulkomaille, myös vesikriiseistä kärsiville alueille. Joiden-
kin vesi-intensiivisten tuotteiden tuonti voi aiheuttaa 
vakavaakin vesipulaa tuotantomaassaan. Siksi koti- ja 
ulkomaisen tuotannon vesivaikutukset tulisi ottaa entistä 
paremmin osaksi kestävyystarkasteluita esimerkiksi ilmas-
tovaikutusten rinnalle.

Veden käyttöön ja vesistökuormitukseen liittyvä tieto-
pohja on esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen seu-
rantaan verrattuna epätarkka ja puutteellinen. Vesiviisas 
kiertotalous -hankkeessa tuotettiin Euroopan ensimmäi-
nen kattava kansallinen vesitilinpito, jonka avulla nähdään 
150 toimialan vedenkulutus Suomessa.  Suomen kansan-
taloudessa vesi-intensiivisimmät sektorit ovat kemiallinen 

VETTÄ KÄYTTÄVÄT YRITYKSET 
VOIVAT VAIKUTTAA VESIVAROJEN 

KESTÄVÄÄN KÄYTTÖÖN 
HANKINTA- JA ARVOKETJUISSAAN.

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=169635
http://www.syke.fi/hankkeet/vesiviisas
http://www.syke.fi/hankkeet/vesiviisas
http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiskirjeet/Vesikirje/Suomi_Euroopan_ykkoseksi_vedenkayttonsa_%2842717%29


metsäteollisuus, vesihuolto, kotitaloudet, kotieläintalous, 
tekstiili- ja vaatetusteollisuus, elintarviketeollisuus ja 
kemianteollisuus. Vesitilinpidon perusteella tuotettiin 
myös tietoa eri hyödykkeiden valmistukseen kuluvan 
veden määristä.  

SUOMI VOI TUOTTAA RATKAISUJA VEDEN  
NIUKKUUTEEN JA PILAANTUMISEEN 

Suomi voi olla mukana ratkaisemassa globaalia vesi-
kriisiä kahdella tavalla. Ensinnäkin Suomen runsaat 
vesivarat ja vesialan osaaminen mahdollistavat vesien 
kannalta kestävän tuotannon vesi-intensiivisillä toimi-
aloilla. Toisekseen Suomi voi tuottaa ratkaisuja veden 
niukkuuteen, kestävään käyttöön sekä vesien pilaan-
tumiseen liittyviin ongelmiin. Tällaisia ovat esimerkiksi 
vesiviisaat ratkaisut – veden hukan vähentäminen, 
vesipihien teknologioiden ja konseptien kehittäminen ja 
käyttöönotto sekä arvokkaiden ainesosien ja energian 
talteenotto jätevesistä.

Joskus aineiden talteenotto prosessivesistä on yritykselle 
kustannustehokasta, helppoa ja taloudellisesti kannatta-
vaa. Usein kierrätettyjen raaka-aineiden hintakilpailukyky 
on kuitenkin heikko neitseellisiin raaka-aineisiin verrat-
tuna, ja tällöin tarvitaan yhteiskunnallista ohjausta vahvis-
tamaan kiertotalouden ratkaisuja. Tiukempi kansallinen 
sääntely ja vesiviisasta kiertotaloutta tukevien taloudel-
listen ohjauskeinojen käyttö voisivat vauhdittaa edellä 
mainittujen vientikelpoisten innovaatioiden kehitystä.  

VESIVASTUUSITOUMUS TULEE! 

Suomalaiset yritykset ovat hyvin verkottuneita globaa-
listi, ja voivat toimia osaltaan vastuullisemmin. Ulko-
maankaupassa suomalaisten toimijoiden tulisi toiminnan 
kestävyyden takaamiseksi edistää globaaleja sitoumuksia, 
vihreää tilinpitoa sekä yritysten yhteiskuntavastuuta. 

LEIKKAUSTEN MYÖTÄ 
VESISEKTORIN 

KEHITYSYHTEISTYÖN 
TULOKSELLISUUS LASKEE 

RADIKAALISTI.



Yritykset ovat avainasemassa uusien teknologioiden 
tarjoajina, mutta vettä käyttävät yritykset voivat myös 
vaikuttaa vesivarojen kestävään käyttöön koko han-
kinta- ja arvoketjujensa matkalla. Samalla ne voivat hillitä 
toimintaansa kohdistuvia vesiriskejä, jotka voivat liittyä 
veden saatavuuteen ja laatuun, yrityksen maineeseen sekä 
tehottomaan säätelyyn, ja jotka kaikki lopulta vaikuttavat 
yritystoiminnan kannattavuuteen. Riskien tunnistaminen 
ja hallinta yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä toimin-
nan läpinäkyvyys lisäävät luottamusta yrityksen toimin-
taan ja ovat yhä tärkeämpiä myös sijoittajille. 

Suomalainen vesivastuusitoumus tukee yrityksiä vesivas-
tuullisuustyön eri vaiheissa vesiriskien tunnistamisesta nii-
den hallintaan sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
toimeenpanossa. Sitoumus on tarkoitus avata alkukesästä 
2017 osaksi Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. 
 

VASTUU VEDESTÄ KUULUU KAIKILLE –  
SYMPOSIUMIN SUOSITUKSIA:

- KANSALAISELLE

•   Omaan vesijalanjälkeen voi vaikuttaa. Suosi kasvispai-
notteista ja kotimaista, vältä hävikkiä, kuluta kohtuu-
della ja muista, ettei wc ole musta aukko. 

•  Kuluttajana vaadi vesivastuullista toimintaa yrityksiltä.

•  Ota asioista selvää: globaalin vesikriisin syyt ovat moni-
naiset ja ratkaisut tuntuvat usein helpommilta etäältä 
katsottuna. Toisaalta yksittäinen toimijakin voi saada 
paljon aikaan!  

- YRITYKSILLE

•   Yritysten tulee tiedostaa toimintaansa kohdistuvat vesi-
riskit koko hankinta- ja arvoketjujen matkalla. Vesiriskien 
tunnistaminen ja hallinta parantavat yritystoiminnan 
kestävyyttä ja lisäävät luottamusta yrityksen toimintaan. 

•   Vesiriskien hallinta yhteistyössä sidosryhmien kanssa on 
tehokkaampaa kuin vain sisäiset parannukset. 

•  Kokonaisvaltaisesti kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia 
liiketoimintamalleja tulee kehittää entistä rohkeammin.

•   Suomalainen vesivastuusitoumus tukee vesiriskien 
tunnistamisessa ja hallinnassa sekä kestävän kehityk-
sen tavoitteiden toimeenpanossa. Sitoumus avautuu 
alkukesästä 2017 osaksi Kestävän kehityksen yhteiskun-
tasitoumusta – liitä yrityksesi mukaan! 
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- JULKISELLE HALLINNOLLE

•  Vesihankkeiden kehitysyhteistyörahojen leikkaukset ovat 
erittäin huolestuttavia.  Vesikysymysten tulee leikkauk-
sista huolimatta säilyä keskeisenä osana Suomen kehitys-
politiikkaa. Suomalaiset vesihankkeet ovat kansainvälisiä 
menestystarinoita sekä vesihuollon ja sanitaation että 
vesivarojen hallinnan kannalta. 

•  Vesi tulee nähdä kaikkea kehitysyhteistyötä läpileikkaa-
vana tekijänä. Veteen liittyvien poliittisten kysymysten 
vuoksi kehitysyhteistyössä täytyy jatkossakin edistää 
hyvää hallintoa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa sekä 
painottaa ihmisoikeuksia.

•  Kiertotalouden edistämiseen tarvitaan kannusteita talou-
dellisin ohjauskeinoin ja/tai lainsäädännön avulla. 

- TUTKIJOILLE

•  Tutkijat voivat osallistua aktiivisesti yhteistyöhön 
yhteiskunnan muiden toimijoiden rinnalla tarjoamalla 
uutta tietoa ja perusteltuja näkemyksiä. Tällaisesta 
yhteistyöstä on jo hyvää kokemusta esimerkiksi 
Mekongin alueella Kaakkois-Aasiassa.  

•  Uusia haasteita nousee koko ajan vanhojen rinnalle ja 
tutkijat ovat usein etujoukossa niiden tunnistamisessa. 
Uudet riskit eivät liity pelkästään veden niukkuuteen 
vaan myös veden laatuun. Tällaisia riskejä ovat esimer-
kiksi mikromuovit ja lääkeaineet.

•  Vesikriisin ratkaisut vaativat monialaista yhteistyötä 
ja uusia, tieteidenvälisiä lähestymistapoja. Tutkijoiden 
tulee rohkeasti kehittää tällaisia ratkaisuja yhteistyössä 
eri sidosryhmien kanssa.

VESIKYSYMYSTEN TULEE 
LEIKKAUKSISTA HUOLIMATTA 

SÄILYÄ KESKEISENÄ OSANA 
SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKAA.
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