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Sisältö

Kestävä 
kehitys

Vesi



Miksi?

http://xkcd.com/1007/



Miksi?

• Pakko



https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-
boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-
planetary-boundaries.html

Planeetan rajat

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html


Lähde: Kate Raworth

(http://www.kateraworth.com/doughnut/)

http://www.kateraworth.com/doughnut/


Mitä kestävä kehitys sitten 
oikein on?



Kestävyys

Kestävä, kestävyys (sustainable, sustainability)

• kestävä tuotto (sustainable yield) kala- ja 
metsätaloudessa 1800-luvulla  hyödynnetään 
luonnonvarojen vuotuista tuottoa kajoamatta 
tuoton perustana olevaan pääomaan

• 1960-luvulla ympäristöhuoli

• ympäristöongelmia ei enää nähty yksittäisinä 
hallittavina ongelmina

 yhteiskunnan ja ympäristön välillä totaalinen 
kriisi 

• 1980-luku: globaalit ympäristöongelmat

• otsonikato

• ilmastonlämpeneminen 

Lähde: 
http://www.independent.co.uk/news/sci
ence/forty-years-since-the-first-picture-
of-earth-from-space-1297569.html



Mitä kestävä kehitys sitten 
oikein on?



Kehitys

• Kasvu?

• Muutos?

• Edistys?

• Modernisaatio?

• Teollistuminen?

• 1920–1975 vaurauden vuodet
• kyseenalaistamaton usko jatkuvaan 

kasvuun

• 1960-1970 -luvuilla kehityksen 
kyseenalaistaminen 

• 1970  teollisen yhteiskunnan kriisi



Kriisi  kestävä kehitys



Ympäristön ja kehityksen
maailmankomissio

• YK:n yleiskokous asetti v. 1983 erityiskomission
laatimaan pitkän aikavälin ympäristöstrategian, joka
mahdollistaisi kestävän kehityksen vuoteen 2000 
mennessä...

• miten huoli ympäristöstä voisi lisätä yhteistyötä
kehitysmaiden kesken ja eri taloudellisessa ja 
yhteiskunnallisessa kehitysvaiheessa olevien
maiden välillä ja johtaa yhteisiin, kaikkien hyväksi
koituviin tavoitteisiin, joissa otettaisiin huomioon
ihmisten, voimavarojen, ympäristön ja kehityksen
keskinäiset suhteet

• Gro Harlem Brundtland komission johdossa



Yhteinen tulevaisuutemme

• Brundtlandin komission Yhteinen 
tulevaisuutemme (Our Common Future) 
julkaistiin 1987

• Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää 
nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta 
sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat 
tarpeensa. 

Se sisältää kaksi avainkäsitettä
• käsitteen “tarpeet”, etenkin maailman köyhien 

perustarpeet, jotka on asetettava ehdottomalle 
etusijalle, sekä

• ajatuksen rajoituksista, joita nykyteknologia ja 
nykyiset yhteiskuntajärjestelmät asettavat 
luonnon kyvylle tyydyttää nykypäivän ja 
tulevaisuuden tarpeet



Kestävä kehitys 
maailmanpolitiikassa

• Rio de Janeiron Ympäristö- ja 
kehityskonferenssi 1992

• kestävä kehitys tunnustettiin 
ensimmäistä kertaa korkealla 
poliittisella tasolla ja eri maiden 
hallitukset sitoutuivat edistämään 
kestävää kehitystä

• Rion julistus ja Agenda 21 -
toimintaohjelma

• Johannesburgin kestävän kehityksen
huippukokous 2002

• Julistus ja toimintasuunnitelma 
kestävän kehityksen edistämiseksi

• Kestävän kehityksen kolme 
ulottuvuutta

• Kestävän kehityksen konferenssi 
2012, Rio de Janeiro

• Päätemana vihreä talous
• Lopputuotoksena uusi julistus (The

Future We Want), mutta ei sitovia 
sopimuksia tai konkreettisia 
toimenpiteitä

http://www.seppo.net/piirrokset/albums/piirrokset/ym

paristo/ilmasto/johannesburg_vesitys_500.jpg

http://www.seppo.net/piirrokset/albums/piirrokset/ymparisto/ilmasto/johannesburg_vesitys_500.jpg


YK:n vuosituhattavoitteet

• YK:n 55. yleiskokous sopi 
tavoitteista New Yorkissa v. 
2000

• Tavoitteet oli tarkoitus 
saavuttaa vuoteen 2015 
mennessä

• Puolittaa vailla puhdasta juomavettä ja
perussanitaatiomahdollisuuksia elävien ihmisten määrä
vuoteen 2015 mennessä
• Osuus väestöstä, jolla on käytettävissään puhtaan

juomaveden saannin mahdollistavat riittävät
vesilähteet

• Osuus väestöstä, jolla on käytettävissään toimivat
sanitaatiomahdollisuudet





sitoumus2050.fi



Mutta mitä kestävä kehitys 
sitten oikein on?



Ekologinen

Sosiaalinen

Taloudellinen

.

Econo
mic

Ekologinen Taloudellinen

Sosiaalinen Kestävä kehitys

19

systeeminen

kompleksinen

dynaaminen

integroiva

mekanistinen

yksinkertaistava

staattinen

erotteleva



Kestävä + kehitys = mahdoton 
yhtälö?

• Ei yhteisymmärrystä siitä, mitä kestävä kehitys konkreettisesti 
tarkoittaa

• Käsitteen sisäinen ristiriita

• Ei ole tarpeeksi vaativa 

• Latistunut tarkoittamaan lähes mitä tahansa “viherpesua”

”Länsimaisen kulutusyhteiskunnan kameleonttimaiselle 
sopeutumiskyvylle on tyypillistä, että ekologia on 
tänään näkyvimmin valjastettu nimenomaan kulutusta 
lisääviin toimiin. En tiedä, missä mainostoimistossa käsite 
“kestävä kehitys” on oivallettu. Se on loistava. Tarkoitus on 
tietenkin, että kehitys eli tuotannon kasvu kestää ja kestää 
iankaikkisesti. Amen.” 

Seppänen 2001: Selvästi juovuksissa, s. 54 



Pitäisikö kestävä kehitys unohtaa?

• On mahdollistanut keskustelun ympäristö- ja 
kehityskysymyksistä, jossa eri toimijoilla on 
käytössään yhteinen kieli ja ainakin tiettyyn rajaan 
asti yhteiset päämäärät. 

• Tärkeät yhteiskunnalliset tavoitteet eivät ole 
yksiselitteisesti määriteltävissä
 tehokas oppimisen työkalu

• Monimutkainen, jatkuvasti itsensä uusintava
prosessi, joka saa muotonsa vallitsevasta kulttuurista, 
arvoista ja asenteista… 

• Edellyttää vuoropuhelua arvoista



Kestävä kehitys 
oppimisprosessina



Kestävä 
kehitys

Vesi



Vesikriisit



Maailman vesivarat
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Maailman vesivarat

1 400 000 000 km3

merivettä (97,5 %)

35 000 000 km3 

makeaa vettä (2,5 %)

68,9 % jäätiköt ja pysyvä 
lumipeite

30,8 % pohjavesi ja 
maavesi

0,3 % pintavesi (joet ja 
järvet)



Puute vedestä

https://waterscarcityatlas.org/

• vesihaavoittuvuus (water vulnerability) < 2500 m3/hlö/vuosi

• vesistressi (water stress) < 1700 m3 /hlö/vuosi
• vesipula (water scarcity) < 1000 m3 /hlö/vuosi

Huom! Vesivarat ovat 
jakautuneet epätasaisesti 
niin maantieteellisesti, 
poliittisesti kuin 
sosiaalisesti.

https://waterscarcityatlas.org/


Veden käyttö globaalisti



Veden käyttö

Source: UNWater

Keskimäärin suomalainen 
kuluttaa hanavettä noin 140 
litraa vuorokaudessa, mutta 

kokonaisvedenkulutus on 
3874 litraa vuorokaudessa 

henkilöä kohden. 



Vesijalanjälki

24.10.2018

waterfootprint.org



Kestävä veden käyttö ja hallinta

Kestävä 
kehitys

Vesi



Lähde: Mainali et al. 2018. . Evaluating Synergies and Trade-Offs among Sustainable Development Goals (SDGs):
Explorative Analyses of Development Paths in South Asia and Sub-Saharan Africa. 

Sustainability 10(3), doi:10.3390/su10030815

http://dx.doi.org/10.3390/su10030815


Kestävä veden käyttö ja hallinta

• Veden käyttömuodot
• maatalous, teollisuus, energiantuotanto, yhdyskuntien 

vedenhankinta

• Veden & vallan käyttäjät 
• julkinen sektori, yritykset, yksityiset henkilöt, 

kansalaisyhteiskunta

• Voiko vettä omistaa? Kenellä on oikeus käyttää vettä? 
Mitä tarkoittaa vesi ihmisoikeutena?

• Vedelle annetut merkitykset
• esim. hygienia, uskonto, raaka-aine, virkistyselementti…

eri näkökulmien huomioiminen

kestävät hallinnalliset mallit ja 
järjestelmät



Vesihuolto ja kestävä kehitys

• Nykyiset järjestelmät eivät pysty vastaamaan kestävän 
kehityksen haasteisiin

• väestönkasvu, ilmastonmuutos, vesi-infrastruktuurin 
korjausvelan kasvu, muuttuvat arvot ja asenteet, kemian ja 
energian käyttö, ravinteiden hukkaaminen… 

• hierarkkisia ja keskitettyjä järjestelmiä, joita tarkastellaan 
muusta yhteiskunnasta erillään

• kansalaisten rooli olla passiivisia vedenkuluttajia

Kestävät järjestelmät olisivat 
joustavia, muuntautuvia ja 
niiden hallinta perustuisi 

monialaiseen yhteistyöhön.



Kestävä vesihuolto

• Hallinta (governance)

• osallistavaa, avointa, verkostomaista, joustavaa, 
oppivaa

• Vesihuolto osana toimivaa yhteiskuntaa

• yhteistyö ja avoimuus

• kansalaisten osallistaminen

• tarvitaan muutakin kuin insinööriosaamista



Kestävä veden käyttö ja hallinta 
Suomessa

Kestävä 
kehitys

Vesi



85 %

90 %

187 888



Kiitos!

vesivastuusitoumus

Lukusuositus: Suvi Sojamo, Marko Keskinen & Matti Kummu. 2017. Kestävästi vettä ja ruokaa kaikille. 

Teoksessa Ahola, S. (Toim.) Kirjava käsikirja kestävään kehitykseen. Tammi, Helsinki ss. 115–136. 

Saatavissa: http://winlandtutkimus.fi/wp-content/uploads/2018/03/SojamoKeskinenKummu2017.pdf

https://sitoumus2050.fi/selaa-sitoumuksia#//details/59254488D4DF3C0D1C6027FA
http://winlandtutkimus.fi/wp-content/uploads/2018/03/SojamoKeskinenKummu2017.pdf

