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Miksi Suomessa on paljon pinta- ja pohjavettä?

Maassa on paljon: 

• kuoppia ja painanteita joihin vesi kerääntyy

• murroslaaksoja, joihin syntyi jääkauden jälkeen järviä jään 
sulamisvesistä

• savista maata, vesi jää saven pinnalle

• mäkiä ja harjuja jotka patoavat vettä taakseen

• yhtenäinen kallio Suomen alla ei päästä vettä läpi

• Ilmasto on sopiva järvien syntymiselle: sataa tarpeeksi ja 
viileässä ilmastossa haihtuu vain vähän vettä ilmaan

• Otollisia alueita (sora- ja hiekkamuodostumat) pohjaveden 
muodostumiselle

2 31.10.2018Lähteet: gtk.fi
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Sateet, lumipeite, viileä ilma

• Suomessa saadaan yleensä sadetta ympäri vuoden, ja
vuotuinen sademäärän vaihtelu alueittain on huomattavasti 
vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa. 

• Kasvukauden aikainen vaihtelu on puolestaan suurta. 

• Lumipeite suojelee kasvillisuutta kylmältä ja sen aiheuttamilta 
kasvivaurioilta ja etenkin kevättalvella uhkaavalta 
kuivumiselta.

• Vaikka lumen sulamisesta johtuvia tulvia esiintyy vuosittain 
kaikkialla Suomessa, tulvat ovat suhteellisen 
vähäisiä verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan. 

• Suomessa tulvariskiä vähentävät sateiden maltillisuus, järvien 
paljous sekä maaston vähäiset korkeuserot.

• Viileä ilma-> vähäinen haihdunta

3 31.10.2018
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Vuoden keskilämpötila ja sademäärät

4 31.10.2018

Kuva 10. Vuoden keskilämpötila (vasen 

kartta, yksikkönä °°°°C) ja keskimääräinen 
vuotuinen sademäärä (oikea kartta, 
yksikkönä millimetri) vertailukaudella 1981-
2010. Lähde: https://ilmatieteenlaitos.fi/vuositilastot

- sadanta 660 mm/a 
- haihdunta 320 mm/a 

- valunta 340 mm/a 

• Sataa paljon, viileä ilma, 

vähäinen haihtuminen -> 

runsaat vesivarat
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Käsitteet: Pohjavesi- ja pintavesi  
= Makean veden varannot

• Pintavesillä tarkoitetaan vesialueden
(kuten järvet, joet) maanpäällistä vettä

• Pohjavedeksi kutsutaan sateen ja lumen 
sulamisvesistä maa- ja kallioperään 
suotautuvaa ja varastoituvaa vettä. 

• Tekopohjavedellä tarkoitetaan maahan 
imeytettyä pintavettä, jota syntyy 
johtamalla esipuhdistettua vettä sora- ja 
hiekkamaan läpi 
pohjavesivyöhykkeeseen. 

• Vesilaitokset valmistavat talousvettä 
pintavedestä tai käyttävät raakavetenään 
pohja- tai tekopohjavettä. 

5 31.10.2018

Kuva 1. Pohjaveden synty.

Lähteet: gtk.fi, http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Pintavesien_tila/Pintavesien_luokittelu

Kuva 2. Tekopohjaveden valmistaminen.
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Vesivarannot: Pohjavesi

• Suomen pohjavesivarat ovat suuret. Maassamme on 6 350 
pohjavesialuetta, joilla muodostuu 5,4 miljoonaa kuutiota 
pohjavettä vuorokaudessa. Ainoastaan noin 10 % 
muodostuvasta pohjavedestä on käytössä. 

• Suomessa on noin 1 600 vesilaitosta, runsaasti 
vesiosuuskuntia ja lisäksi noin 10 % väestöstä käyttää 
talousvetenä oman kaivon vettä. Julkisten vesilaitosten 
jakamasta vedestä noin 60 % on pohjavettä ja loput 
pintavettä.

• Suomessa on käytössä 25 tekopohjavesilaitosta, jotka 
tuottavat noin 15 % vesilaitosten jakamasta vedestä.

-> riittävästi käyttökelpoista raakavettä tarjolla sekä riittävän 
laajoja maa-alueita muodostumiseen saatavilla + hyvät 
vedenläpäisy ominaisuudet

6 31.10.2018

Lähde: http://www.gtk.fi/geologia/luonnonvarat/pohjavesi/, 
www. ympäristö.fi
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Pohjavesialueet Suomessa

• Eniten pohjavesialueita: Lapin 

ELY-keskuksen alueella, jossa on 
noin kolmannes koko Suomen 

pohjavesialueista. 

• Vähiten: Ahvenanmaan+ Pohjois-

ja Etelä-Savon ELY-keskusten

alueilla.

• Vedenhankinnan kannalta 

käyttökelpoisimmat pohjavesivarat 
sijaitsevat lajittuneissa sora- ja 

hiekkakerrostumissa kuten 

harjuissa ja suurissa 

reunamuodostumissa (esim. 
Salpausselät), joissa pohjavesi on 
happipitoista ja hyvälaatuista. 

7 31.10.2018

Lähde. http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjav
esialueet/Pohjavesialueet(26765)

Kuva 3. Pohjavesialueet Suomessa
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Pohjavesien laatu 
• Suomessa on noin 3800 

vedenhankintaa varten tärkeää ja 

siihen soveltuvaa pohjavesialuetta, 

joista suurin osa tilaltaan hyviä. 

• Suomessa julkinen vesihuolto 

perustuu pääasiassa näiden alueiden 

pohjaveteen.

• Joillakin paikoilla rauta ja mangaani 

haittaavat pohjaveden käyttöä. 

Arseenin, fluorin ja radonin 

aiheuttamia pohjaveden haittoja 

esiintyy niinikään joillakin alueilla. 

• Suomessa on noin 350 riskialueeksi 

nimettyä pohjavesialuetta. 

• Määrä on noussut noin sadalla 

alueella edelliseen pohjavesi tila-

arvioon (2009) verrattuna.

Lähde: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Pohjavesien_tila

8 31.10.2018Kuva 4. Pohjavesien tila 2013.
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Nitraattipitoisuudet EU jäsenmaiden pohjavesissä

9 31.10.2018
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Pintavesien määrä ja laatu

• Maassamme on sisävesiä lähes 

10 prosenttia pinta-alasta ja 
lisäksi meri reunustaa meitä 

kahdelta ilmansuunnalta. 

• Pintavesiä voidaan luokitella 
niiden ekologisen ja kemiallisen 
tilan mukaan. 

• Ekologisessa luokittelussa vettä 

tarkastellaan ensisijaisesti sen 
biologisten laatutekijöiden kuten 

levien, kasvien ja eläinten  

valossa. Arvioinnissa otetaan 
tällöin huomioon myös veden 

laatutekijät kuten pH-arvo ja 

näkösyvyys. 

10 31.10.2018

• Kemiallista tilaa arvioidaan 
tutkimalla pintavedessä 

esiintyviä kemiallisten 

aineiden pitoisuuksia

->vesissä olevien 
vaarallisten ja haitallisten 

aineiden pitoisuuksia 

verrataan lainsäädännössä 

asetettuihin 
ympäristönlaatunormeihin
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Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila 

• Yli 80 prosenttia järvi- ja 
merialueestamme on pintaveden 

perusteella vedenlaadultaan 

erinomaista tai hyvää (ekologinen 
tila värikartta, kemiallinen tila 

pisteet)

• Rehevöitymisestä johtuva veden 

laadun huononeminen koskee 
Itämerta sekä joitakin jokia ja järviä 
(Pohjanmaan joet) 

11 31.10.2018

Kuva 5. Vesistöjen laatu
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Pintavesien kemiallinen tila

• Suomen pintavesistä mitatut 

haitallisten ja vaarallisten 
aineiden pitoisuudet ovat 

pääosin olleet alle alustavasti 

määriteltyjen laatunormien tai 
aineita ei ole lainkaan esiintynyt 

vesissä. 

• Kemiallinen tila on arvioitu 

hyvää huonommaksi useissa 
Pohjanmaan joissa, jotka 

sijaitsevat happamilla 

sulfaattimailla ja joissa esiintyy 
mm. korkeita kadmiumin 

pitoisuuksia. 

• Kemialliseen tilaan vaikuttavia 
metalleja esiintyy vesissä 

myös luontaisesti, mikä on 
otettava huomioon 

luokittelussa. Luontaisesti 

korkeiden metallipitoisuuksien 
ei katsota heikentävän 

kemiallista tilaa.

• Tiedot kemialliseen tilaan 

vaikuttavien aineiden 

esiintymisestä pintavesissä 
ovat kuitenkin toistaiseksi 

puutteelliset. Mm. aineiden 

mittaamiseen tarvittavat 
analyysimenetelmät vaativat 

vielä kehittämistä. 

• Lähde: http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Pintavesien_tila/Pintavesien_luokittelu12 31.10.2018
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Talousveden laatu Suomessa ja muualla EU:ssa

• Talousveden laatuvertailussa kaikkien jäsenmaiden tulokset täyttävät 

EU:n asettamat laadun vaatimukset 99-100%:sesti. Talousveden 

mikrobiologinen laatu on Euroopassa hyvä.

• Mikäli mikrobien lisäksi seurattaisiin tiukemmin makeutusaineiden tai 
tiettyjen kemikaalien kuten lääkeaineiden tai palontorjunta-aineiden 

pitoisuudet, todennäköisesti päädyttäisiin Suomen kannalta paljon 
edullisempiin vertailutuloksiin

• Hollannissa juomavesiä ei kloorata, mutta muualla Euroopassa 

klooridesinfiointi käytetään. Myös Suomessa kaikki pintavesilaitokset 
ja useat pohjavesilaitoksetkin käyttävät klooridesinfiointia. 

• Elintarviketeollisuuden näkökulmasta klooriyhdisteiden 

(natriumhypokloriitti, klooridioksidi, klooriamiinit) käytöllä on kaksi 
puolta: toisaalta mahdollisen sivumaun takia se ei ole tervetullut asia, 

toisaalta taas niiden avulla estetään mikrobien aiheuttamia 

haittavaikutuksia. 

Lähde: Luke 2018 https://www.luke.fi/ruokafakta/yleista-tietoa/veden_laatu/

13 31.10.2018
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Vesivaroista huolehtiminen ja valvonta

14 31.10.2018

Vesivarojen hoito ja valvonta eri viranomaisten toimesta esim.

• Vesivarojen hoidon suunnittelu: (ELY- keskukset), 

vesienhoitosuunnitelmat vesienhoitoalueittain

• Vesihuoltolaitosten oman seurannan lisäksi talousveden laatua 

valvovat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

• Pintavesien tilan (ekologinen & kemiallinen) tarkkailu (ELY- keskukset)

• Yhteistyö eri toimijoiden ja tutkimuksen kanssa 

Lähde: ympäristö.fi, thl.fi, 
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Kuka käyttää vesivaroja?
Talous- ja pinta/pohjaveden kulutus m³/vuosi & vesitehokkuus m³/euro

Suomessa sektoreittain

15 31.10.2018

Taulukko 3 . Talousveden, muun pinta- ja pohjaveden sekä jäähdytysveden kulutus toimialoittain sekä talousveden ja muun pinta- ja 
pohjaveden kulutuksen perusteella laskettu toimialakohtainen vesitehokkuus (m3/eur) Suomen kansantaloudessa vuonna 2010. 
Lähde: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/188599
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Suomen vesivarat globaalisti ja EU tasolla

16 31.10.2018

• Suomi on arvioitu maailman 
rikkaimmaksi maaksi veden suhteen 

(World Water Council ja Britannian 
Centre for Ecology and Hydrology). 

• Arvio perustuu ns. vesiköyhyysindeksiin, 

jossa otetaan huomioon paitsi 
vesivarojen määrä ja laatu sekä muita 

tekijöitä, kuten pääsy vesiresursseihin, 

vesihuollon kattavuus ja veden käyttö 
teollisuudessa ja maataloudessa.

• Kun indeksi on suuri, vesiasiat ovat 

kunnossa. Suomen indeksi on 78 ja 
Haitin 35,1. 

Lähde: World Resources Institute, 2006.

Kuva 7. Vesiköyhyysindeksi eri maissa.



© Luonnonvarakeskus

Veden käytön intensiteetti EU:ssa 1990-2002
(water exploitation index (WEI) - total water abstraction divided by the long-
term available annual resource)

17 31.10.2018

Lähde: https://www.eea.europa.eu/themes/water/water-
resources/water-abstraction

Taulukko 2. Vedenkäytön intensiteetti Euroopan 
maissa 1990-2002

Veden käytön intensiteetti Suomessa 3%
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Vesivarat Euroopan maissa 2017

18 31.10.2018

Taulukko 1. Vesivarat henkeä kohden 
Euroopan maissa

Suomessa makean veden 
varannot 20 000 m³/hlö  -> 

2. sija EU:ssa

Lähde: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Water_statistics
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Globaalisti pula vedestä kasvanut rajusti

19 31.10.2018

- Maapallon pinta-alasta suurin osa 

on vettä (97% suolaista vettä, 3% 

makeaa, josta suuri osa sitoutunut 
jäätiköihin)

- Makean veden varannot ovat 
varsin rajalliset ja maantieteellisesti 

tarkasteltuna epätasaisesti 

jakautuneet. 

- Maailman väestöstä korkean 

tason vesipula-alueilla: 

v. 1960 9% 
v. 2005 35% 

v. 2040 ~ 50% 

Lähde: Kummu, M., P. J. Ward, H. de Moel and O. Varis (2010). ”Is 
physical water scarcity a new phenomenon? Global assessment of water 
shortage over the last two millennia.” Environmental Research Letters 
5(3). Kuva 6.  Väestön määrä, joka kärsii vesipulasta 1960-2050 
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Vesijalanjälki

20 31.10.2018

• Ruokaketjussa alkutuotanto kuluttaa paljon vettä
• Maailmanlaajuisesti maatalous kulutta 70% maailmassa käytetyistä 

vesivaroista

• Vesijalanjälki - paljonko tavaran tai palvelun tuottaminen kuluttaa vettä

• Eri laskentamenetelmiä veden kulutuksen ja vaikutusten mittaamiseen
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Tuotekohtainen vesijalanjälkitarkastelu: 

Maidontuotannon vesijalanjälki

21 31.10.2018

Niukkuusvaikutusmenetelmällä tarkasteltuna
Pohjautuu  vahvemmin elinkaaritarkasteluun

Perinteinen vesijalanjälkimenetelmä

Lähtöoletukset kuin laskentaan käytettävä menetelmät vaihtelevat -
suomalainen maidontuotanto näyttää vedenkulutuksen suhteen 
hyvältä ja maltilliselta

Lähde: Usva 2017
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Suomen vesivarat: vahvuudet ja mahdollisuudet

Potentiaalia vesivarojen hyödyntämisessä 

• Runsaat vesivaramme ja niiden hyvä laatu mahdollistavat 
puhtaan veden käytön ruoantuotannon eri vaiheissa. 

• Suomessa kulutetaan vain muutama prosenttia vuosittain 
uusiutuvista makean veden varoista, kun se pahimmilla 
vesikriisialueilla saattaa olla lähellä sataa prosenttia. -> 
Suomessa tuotettavalla ruoalla on pieni vesijalanjälki 

• Runsaiden vesivarojen ansiosta meillä kasvaa 
sadevesivaraisesti sellaisetkin viljelykasvit, jotka 
vesiniukemmilla alueilla edellyttävät kastelua 

• Maailmalaajuisesti Suomi on yksi niistä alueista, jotka voivat 
lisätä tulevaisuudessa vesi-intensiivistä ruoantuotantoa 
kuten kasvihuoneviljelyä, kastelua vaativien avomaakasvien 
viljelyä sekä lihantuotantoa ilman merkittäviä negatiivisia 
vaikutuksia vesitalouteemme tai vedenkulutuksen kautta 
ekosysteemeihimme

• Vesiosaaminen ja sen vientipotentiaali

22 31.10.2018Lähteet: Usva 2012, 2017
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Mitä tarvitaan tulevaisuudessa?

• Runsailla vesivaroilla ja puhtaalla vedellä on merkittävä rooli 
osana korkealaatuisia tuotteita ja tuotantoketjua –> 
Kotimaisen veden arvostuksen nostaminen, vahvuuksien 
hyödyntäminen viestinnässä ja markkinoinnissa

• Yritykset ja sijoittajat eivät aina tunne riittävän hyvin oman 
toimintansa vesijalanjäljen vaikutuksia vesivarojen käyttöön 
eri puolilla maailmaa -> Systemaattinen arvoketjujen 
tarkastelu ja vesiasioiden hallinta 

• ”Think global - act local”

23 31.10.2018
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Vesivastuusitoomus- kestävää veden käyttöä ja 
hallintaa

• Vesivastuusitoumus haastaa yritykset tunnistamaan vesiriskit 
arvoketjuissaan, huolehtimaan toimipaikkojensa ja 
alihankkijoiden veden käytön kestävyydestä ja kehittämään 
kestävää veden hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 

• Sitoumuksen perustajat : Aalto-yliopisto, Luke, MMM, VTT, 
WWF Suomi ja YM 

• Mukana mm. Metsäteollisuus ry, Fazer, Finlayson, UPM, MTK

• https://sitoumus2050.fi/commitment/vesivastuusitoumus

24 31.10.2018

Vesivastuullisuus linkittyy kestävän 

kehityksen tavoitteisiin:

• puhdasta vettä (tavoite 6), 

• suojella ja säilyttää 

vedenalainen ja maanpäällinen 

elämä (tavoitteet 14 ja 15)
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Kiitos!

31.10.201825
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