
Tietokirja suomalaisen vesiensuojelun vaiheista 
 
 
Kirjahanke kokoaa kertomuksen siitä, miten Suomen vesistöjä ja pohjavettä on kohdeltu run-
saan sadan vuoden aikana: ensin liattiin, sitten herättiin suojelemaan ja puolustamaan. Suoje-
lutyöhön lähdettiin laajalla rintamalla, ja vesiensuojelusta tuli yksi suomalaisen yhteiskunnan 
tärkeä tehtävä. Se loi pohjan, jonka varaan koko suomalainen ympäristöhallinto sittemmin 
rakentui. 
 
Teosta varten on kerätty muisteluita ja kokemuksia lähes sadalta vesiensuojelun parissa työs-
kennelleeltä henkilöltä, entisistä tehtaanjohtajista vesihallituksen virkamiehiin ja käytännön 
puurtajiin. Kirjoitusten ja haastattelujen pohjalta syntyy elämänmakuinen tarina suomalaisen 
vesiensuojelun vaiheista. Siinä kuvataan sekä alan hallinnon ja lainsäädännön kehitystä että 
eri osa-alueilla (yhdyskunnat, teollisuus, maatalous jne.) tehtyjä toimia ja tuloksia. Myös va-
paaehtoinen vesiensuojelutyö sekä alan koulutus ja tutkimus nousevat esiin. 
 
Työtä ohjaa 12-jäseninen toimituskunta, johon kuuluu vesiensuojelun hallinnossa, teollisuu-
dessa ja vesiensuojeluyhdistyksissä työskennelleitä alan veteraaneja. Toimituskunnan jäsenet 
ovat myös itse keränneet ja kirjoittaneet tekstejä.  
 
Teoksen lähtökohta on vesiensuojelun kehityksen avoin ja rehellinen tarkastelu. Teoksessa ei 
kaihdeta kertoa sitä, miten kehnoon kuntoon monet Suomen vesistöt olivat päässeet 1960-
lukuun mennessä ja mitkä tahot olivat siihen syypäitä. Tai sitä, kuinka huolettomasti vesien 
käyttöön suhtauduttiin vielä myöhemminkin ja miten hitaasti joillakin aloilla herättiin suoje-
lemaan vesistöjä. Kirja toisaalta osoittaa hyvin konkreettisesti, millaiset päätökset ja ponniste-
lut saivat aikaan käänteen: kuinka koko Suomen kansa herätettiin vesiensuojeluun ja miten 
Suomen vesistöt lopulta pelastettiin. Teoksen lopuksi tarkastellaan nykytilannetta ja tulevai-
suuden näkymiä. 
 
Kirjahankkeen arvo piilee siinä, että tapahtumista kerrotaan selkeästi ja kaunistelematta. Sa-
malla päästään kurkistamaan kulissien taakse: nähdään, kuinka hataralla tietopohjalla lähdet-
tiin monesti liikkeelle ja miten tietojen ja taitojen vähitellen karttuessa vesiasiat alettiin saada 
hallintaan.  
 
Alkuvuonna 2017 ilmestyvä teos on yleistajuinen ja puhuttelee laajaa lukijakuntaa. Noin 300-
sivuinen kirja etenee kronologisesti. Leipätekstin lomassa on "laatikoita", joissa eri ihmiset 
muistelevat tapahtumia oman työuransa varrelta. Laatikoissa kuvataan esimerkiksi sitä, miten 
metsäteollisuudessa keksittiin ruveta käyttämään elohopeaa putkistojen puhdistamiseen, tai 
sitä, kuinka ministeriöiden kansliapäälliköt ja vesihallituksen pääjohtaja sopivat keskenään 
vesihallituksen kohtalosta. 
 
Hanke on jo nivonut yhteen eri aloilla toiminutta vesiensuojeluväkeä. Kun kirja on julkaistu, 
heidän tietonsa ja kokemuksensa avautuvat myös lukijoille. Ne antavat uusia näkökulmia sii-
hen, millaista työtä Suomen vesistöjen hyväksi on tehty vuosikymmenien mittaan, mitä on 
saavutettu ja miltä vesistöjemme tulevaisuus näyttää. 
 
Vain pieni osa kaikista kerätyistä kirjoituksista, muisteluista ja muusta aineistoista mahtuu 
kirjaan. Koko aineisto, muun muassa haastattelujen litteroinnit, on tarkoitus tallentaa niin, 
että esimerkiksi tutkijat voivat käyttää niitä myöhemmin. 
 



Teoksen sisältörunko: 
1. Alkutaival (–1940-luvun loppu) 
2. Vesiensuojelun modernin perustan synty (1950-lukua) 
3. Huoli kasvaa, vesiensuojelu lähtee liikkeelle (1960-lukua) 
4. Yhdyskunnat ja teollisuus alkavat etsiä ratkaisuja (1960-lukua) 
5. Maa- ja metsätalouden tehostuminen lisää vesistökuormaa (1960-luvun jälkipuoliskoa) 
6. Organisaatiomuutosten aika (n. 1968–1972) 
7. Vesiensuojelu saa vauhtia (n. 1972–1980) 
8. Asennemuutos teollisuudessa (n. 1975–1982) 
9. Vesiensuojelusta ympäristönsuojeluun (n. 1980–1984) 
10. Oma-aloitteiset toimet täydentämään vesiensuojelua (n. 1985–1995) 
11. EU mukaan kuvioihin (noin 1995–2000-luvun alku) 
12. Päättymätön tehtävä 
 


