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Veden kierto – hyvinvointi,
terveys ja turvallisuus

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio
Maa- ja metsätalousministeriö

Ilma(i)sta vettä ? Symposium
14.11.2016, Tieteiden talo, Helsinki
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Ilmasto muuttuu, sää- ja vesiolosuhteet vaihtelevat
- ruokaa ja vettä tarvitsemme joka päivä

• Maailman ruokaturvalla ja vedellä ”kohtalonyhteys”
– makeaa vettä alle 3 % maapallon vesivaroista, siitä 70 % jäätiköissä
– 80-90% makean veden käytöstä kuluu ruoan tuotantoon tai käsittelyyn
– ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen, ruokavalion muuttuminen

lisäävät sekä ruoan että veden kysyntää
§ ruoantuotanto + 70% vuoteen 2050 mennessä (FAO, 2009)
§ veden kysyntä + 55% vuoteen 2050 mennessä (OECD, 2012)

• Ruokaturva ja vesi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen  edellytys



Ihmisten perustarpeet ja turvallisuus

• Konfliktien taustalla usein pula ihmisten perustarpeista kuten vedestä,
ruoasta ja energiasta
– esimerkiksi: Lähi-idässä (Jordanjoki), Afrikassa (Niili), Keski-

Aasiassa (Araljärvi) ja Kaakkois-Aasiassa (Mekongin)

– myös Syyrian tilanteen taustalla tunnetun historian pisin kuivuus
(2002-2008) yhdistettynä liikalaiduntamiseen, väestönkasvuun, ja
huonoihin viljely- ja kastelutekniikoihin

• Ruokaturva ja veden saatavuus sekä kestävä käyttö eivät toteudu
ilman hyvää hallintoa, toimivaa teknologiaa ja elinvoimaista taloutta

• Veden säästävän käytön ja jäteveden hyödyntämisen tarve kasvaa
-> vettä niukasti käyttävä ja kierrättävä viljely ja teknologia
-> taudinaiheuttajien ja haitta-aineiden riskit hallittava
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Ilmastonmuutoksen hillintäpyrkimykset etenevät
- sopeutumista tarvitaan joka tapauksessa

• Pariisin ilmastosopimus
voimaan 4.11.2016
– 100 osapuolta ja melkein 2/3

osaa päästöistä jo mukana
• EU:lla kunniahimoiset

päästövähennystavoitteet
– taakanjakoehdotus haaste

Suomen biotaloudelle

• Optimistisimmatkin skenaariot edellyttävä sopeutumista 1-2 oC
muutokseen



15.11.2016 5

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
välttämätöntä kestävän kehityksen tavoitteiden

saavuttamiseksi

• Suomi voi vaikuttaa kansainvälisten sopimusten ja
yhteistyönkautta
– YK:n ilmastosopimus, EU:n ilmastotavoitteet
– YK:n metsäfoorumi, YK:n elintarvike- ja

maatalousjärjestö FAO
– YK:n ja ECE:n vesisopimukset, rajavesiyhteistyö
– kehitysyhteistyö ja kahdenvälinen yhteistyö
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Suomi on luonnonvarariippuvainen maa

• Myös Suomessa useat toimialat,
ihmisten arki ja toimeentulo
riippuvaisia säästä, ilmastosta ja
vesivaroista

• Tarvitaan
– riskien hallintaa,
– haitallisten seurausten ehkäisyä

ja lieventämistä
– mahdollisuuksien hyödyntämistä

Ø Eli tarvitaan sopeutumista!









1-luokan patojen juoksutuskapasiteetin riittävyys
(2070–2100, Veijalainen & Vehviläinen, SYKE)

Ennakoimalla ja varhaisilla toimilla hyötyjä

• Ennakoimalla ja varhaisilla toimilla
voidaan saavuttaa kustannushyötyjä.
– Korjaavat toimenpiteet voivat tulla

kalliiksi
– Erityisesti pitkäkestoisiin ja -

vaikutteisiin investointeihin ja
yhteiskunnan kriittisten toimintojen
turvaamiseen kannattaa panostaa
aikaisessa vaiheessa

• Muutokseen voi sisältyä myös
mahdollisuuksia
– Sopeutumistoimenpiteiden kautta

voidaan edistää uusia innovaatioita ja
liiketoimintaa.
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Sopeutumisen toimenpiteitä

• Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma ja
ilmastolaki

• Maatalouden ilmasto-ohjelma ja muut sektorikohtaiset ohjelmat

• Esimerkkinä vesitalous
– Patoturvallisuuslain uudistus

§ mitoitusten tarkistaminen 5 vuoden välein
– Laki tulvariskien hallinnasta

§ Merkittävät tulvariskialueet, tulvakartat ja -riskien hallintasuunnitelmat
– Vesihuoltolain uudistus

§ hulevesien hallinnan vastuut ja selvilläolovelvollisuus riskeistä
– Tulvavahinkojen korvausjärjestelmän uudistus
– Tulvakeskus (SYKE ja IL) ja vesitilanne- sekä tulvavaroituspalveluiden

parantaminen


