
Vesivarojen arvo 
Suomessa 

Turo Hjerppe,  Sari Väisänen, Lauri 
Ahopelto, Virpi Lehtoranta 

Suomen ympäristökeskus, SYKE 

 

Maailman vesipäivä 22.3.2018 

Kuva: Lauri Ahopelto 



3 

Vesi 
yhteiskunnassa 



● Suuri osa maamme pintavesistä ovat 
ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai 
hyviä (joista 65 %, järvistä 85 % ja 
rannikkovesistä 25%) 
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Vesien ekologinen tila 



● Out of the Blue - Sinisen biotalouden 
tutkimus- ja osaamisagenda 

 

● Sinisen biotalouden kansallinen 
kehittämissuunnitelma 2025 

 

● Kehittämissuunnitelman taustaselvitykset 

• Saarni ym. 2015. Sininen Biotalous – Esiselvitys. 

Luonnonvarakeskus. 

• Väisänen & Ahopelto (toim.) 2016. Vesivarojen arvo 

Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 

23/2016. 
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Pinnalla: Sininen Biotalous 

Sininen biotalous = kestävä arvonluonti vedestä ja uusiutuvista vesiluonnonvaroista 

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-kZCMv_rZAhWCIJoKHR4MBh0QFggmMAA&url=http://mmm.fi/documents/1410837/1801204/Sininen_biotalous_esiselvitys_21042015.pdf/c7e0a45e-dda9-4462-a2e2-b13fc7246a8c&usg=AOvVaw0knkO6lASh6ibOCG3Tqzpm
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-kZCMv_rZAhWCIJoKHR4MBh0QFggmMAA&url=http://mmm.fi/documents/1410837/1801204/Sininen_biotalous_esiselvitys_21042015.pdf/c7e0a45e-dda9-4462-a2e2-b13fc7246a8c&usg=AOvVaw0knkO6lASh6ibOCG3Tqzpm
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-kZCMv_rZAhWCIJoKHR4MBh0QFggmMAA&url=http://mmm.fi/documents/1410837/1801204/Sininen_biotalous_esiselvitys_21042015.pdf/c7e0a45e-dda9-4462-a2e2-b13fc7246a8c&usg=AOvVaw0knkO6lASh6ibOCG3Tqzpm
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-kZCMv_rZAhWCIJoKHR4MBh0QFggmMAA&url=http://mmm.fi/documents/1410837/1801204/Sininen_biotalous_esiselvitys_21042015.pdf/c7e0a45e-dda9-4462-a2e2-b13fc7246a8c&usg=AOvVaw0knkO6lASh6ibOCG3Tqzpm
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-kZCMv_rZAhWCIJoKHR4MBh0QFggmMAA&url=http://mmm.fi/documents/1410837/1801204/Sininen_biotalous_esiselvitys_21042015.pdf/c7e0a45e-dda9-4462-a2e2-b13fc7246a8c&usg=AOvVaw0knkO6lASh6ibOCG3Tqzpm
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-kZCMv_rZAhWCIJoKHR4MBh0QFggmMAA&url=http://mmm.fi/documents/1410837/1801204/Sininen_biotalous_esiselvitys_21042015.pdf/c7e0a45e-dda9-4462-a2e2-b13fc7246a8c&usg=AOvVaw0knkO6lASh6ibOCG3Tqzpm
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-kZCMv_rZAhWCIJoKHR4MBh0QFggmMAA&url=http://mmm.fi/documents/1410837/1801204/Sininen_biotalous_esiselvitys_21042015.pdf/c7e0a45e-dda9-4462-a2e2-b13fc7246a8c&usg=AOvVaw0knkO6lASh6ibOCG3Tqzpm
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/164391/SYKEra_23_2016.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/164391/SYKEra_23_2016.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/164391/SYKEra_23_2016.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/164391/SYKEra_23_2016.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/164391/SYKEra_23_2016.pdf?sequence=1


● Ollilla, M. 1998. Vesistöjen käyttöön 
liittyvä taloudellinen varallisuus. 
Suomen ympäristö 204.  

 

Päivitys sinisen biotalouden 
kansallisen kehittämissuunnitelman 
taustaksi 

 

● Salminen, J. ym. 2017. Kohti 
vesiviisasta kiertotaloutta. Suomen 
ympäristökeskuksen raportteja 
16/2017. 
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Vesivarojen arvo  
Suomessa 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/188599/SYKEra_16_2017.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/188599/SYKEra_16_2017.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/188599/SYKEra_16_2017.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/188599/SYKEra_16_2017.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/188599/SYKEra_16_2017.pdf?sequence=1
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Vesivarojen 

taloudellinen 

merkitys 

Suomessa 
 



● Teollisuus ja vesihuolto ovat 
suurimmat vedenkäyttäjät  

● Vesi-intensiivisen teollisuuden 
merkitys on suuri sekä kansan-
talouden, viennin että työllisyyden 
kannalta 

• Juomien valmistuksen brutto- ja 
jalostusarvot 1,2 mrd. € (2012) 

• Kemiran vesiliiketoiminnan osuus yli 
1,7 miljardia euroa (2011) 

• Kuntien vesihuoltolaitosten kokonais-
liikevaihto n. 800 milj. € (2011) 

● Mahdollisuus: sivuvirrat / teolliset 
symbioosit 
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Teollisuus ja vesihuolto 

Teollisuuden vedenotto v. 2013  (1 000 m3), metalliteollisuus jaettu.  

Lähde: Suomen ympäristökeskus ja Tilastokeskus, VAHTI 3.9.2014 

Toimiala 

Vedenotto  
(1000 m³/a) Pääasiallinen lähde 

Sähkön ja lämmön 
tuotanto 

3 546 287    Meri 

Kemianteollisuus 1 137 146    Meri 
Massa- ja 
paperiteollisuus 

961 008    Järvet ja joet 

Metallien valmistus 219 686    Meri 

Elintarviketeollisuus 30 981    
Pohjavesi ja kunnan 
vesilaitos 

Metallituoteteollisuus 27 826    Järvet ja joet 
Kaivos- ja 
louhostoiminta 

12 853    Järvet ja joet 

Vesihuolto 63 189 Pohjavesi 

● Vesitehokkuus = litraa/tuotettu € 
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Salminen ym. 2017. Kohti vesiviistasta kiertotaloutta 



● Maataloudessa vettä otetaan mm. kasteluun ja karjan 
juottamiseen 

• Marjat, erikoiskasvit ja kasvihuoneet ovat kastelusta riippuvaisia ja 
myös vihanneksia ja perunaa kastellaan paljon 

• 300 000 lypsylehmää käyttävät yli 15 mrd litraa vettä vuodessa 
• Suomessa on hyvät edellytykset kestävälle vesi-intensiiviselle 

karjataloudelle. 

• Edellyttää karjalannan ja sen ravinteiden kierrätystä ja vesistöjen 
kannalta hallittuja lannoituskäytäntöjä ja menetelmiä 

● Elintarviketeollisuuden tuotannon arvo on noin 9 miljardia € 

● Vuonna 2013 Suomeen tuotiin kalaa ja kalatuotteita 402 
miljoonan euron arvosta. Samana vuonna Suomesta vietiin 
kalaa ja kalatuotteita 45 miljoonan euron arvosta 

• Potentiaalista liiketoiminnan kasvua löytyy myös kestävästi 
järjestetystä kalantuotannosta ja vesiviljelystä 
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Vesi ja ruoka 



● Matkailuun kulutettiin Suomessa arviolta 14,4 miljardia €, josta 
ulkomaisten matkailijoiden osuus oli 31 prosenttia (2013) 

• Noin kolmasosa kaikista Suomeen saapuvista matkailijoista osallistuu 
ulkoiluaktiviteetteihin (tarkkoja arvioita luontomatkailusta ei ole) 

● Suomessa on noin 1 100 kalastusmatkailuyritystä 

• Kalastusmatkailijat toivat kohdemaakuntiin 9,3 miljoonaa € (2013) 
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Virkistyskäyttö ja matkailu 

● Vapaa-ajanasumiseen 
käytettiin yhteensä 6,2 
miljardia € (2014)  

• On arvioitu, että veden tilan 
parantamisella voidaan 
nostaa rantakiinteistöjen 
arvoa jopa noin 10 %  

 



● Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke  

● 2018-2020 (2023)  

 

● Tutkii edellytyksiä Suomen vesistöjen kestävään hyödyntämiseen  

● Kehittää tutkimustietoon perustuvia sääntelyvälineitä ja antaa 
politiikkasuosituksia  

● Tukee tuotannonalojen uusiutumista  

• Liiketoimintaratkaisujen yhteiskehittäminen 
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Sopeutuminen sinisen kasvun  
avaimena - BlueAdapt 



● Yhteistyöhön ja 
vuorovaikutukseen 
perustuva 
lähestymistapa  

● Tuottaa 
politiikkasuosituksia 

• Sinistä kasvua 
edistävät 
sopeutuvan 
hallinnan 
suuntaviivat 
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AGORA 



● Vesi on lähes kaikessa toiminnassa se mitä tuotetaan, millä 
tuotetaan tai mistä tuotetaan, tai kaikkia näitä 

• Veden tuottaman lisäarvon määrittäminen on välillä 
käytännössä mahdotonta 

 

● Vesiympäristön hyvä tila on edellytys kestävään siniseen 
kasvuun 

 

● Selvityksen laskelmissa on osin huomioitu vesien aineettomia 
hyötyjä, kuten hyödyt virkistyskäytölle, mutta muuten veteen 
liittyvät ekosysteemipalvelut on rajattu tarkastelun ulkopuolelle  
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Johtopäätökset 



Yhteystiedot: 

Turo Hjerppe, 

turo.hjerppe@ymparisto.fi 

+358295251176  
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Kiitos! 

mailto:turo.hjerppe@ymparisto.fi

