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 Ammatillinen, riippumaton, voittoa tavoittelematon NGO 

 Perustettu 1981, lajissaan Euroopan suurimpia, ehkä suurin 

 25 jäsenmaata; useimmat EU-maat+eräitä ei-EUmaita 

 Jäsenjärjestöissä 55000 jäsentä; laaja vesiasiantuntemuksen kirjo 

 Slogan: ”Clean water for Europe” 

 ”The EWA is an independent non-governmental and non-profit making 
organization promoting the sustainable and improved management of the 
total water environment as a whole” 

 Pan-eurooppalainen keskustelu- ja informaatioforum 
vesipolitiikan ja tekniikan asioille Euroopassa 

 Osallistuu Euroopan vesipolitiikan kehittämiseen ja 
lainsäädäntöön 

 Tukee ja edistää tieteellistä ja teknistä toimintaa seminaareilla ja 
täsmäkoulutuksella jäsenmaissa ja muualla 



 Brysselin konferenssi, 30.10.2012: ”European Year of Water – 
Upcoming Challenges” 

 IFATin suurmessut Munchenissa 8.-9.5.2012: Symposium 
”Sustainable wastewater management – New solutions for new 
problems” 

 Joint EWA/WEF/JSWA konferenssi ”Cutting-edge technologies 
and best practice in sewerage” 4.7.2012 Kobe Japani 

 EWA Water Manifesto: kannanottoja ajankohtaisiin aiheisiin, 
kuten Vesipuitedirektiivin toimeenpano, Vesihuollon infra, 
Vedenpuute Euroopassa, Vesi ja energia, Vesi ja maatalous, 
Demografiamuutokset ja vesi, Kustannusvastaavuus, Vesi ja 
biodiversiteetti, Haitalliset aineet, sekä Ilmastonmuutos ja vesi 

 E-WAter sähköinen newsletter 



 Runsaat, mutta epätasaisesti jakautuneet 

 ¤ Islanti 666000m3/capita/vuosi, Norja 90000, Suomi 21000 

 ¤ Unkari ja Hollanti <1000, Belgia ja Saksa n. 2000 
m3/capita/vuosi 

 Käyttö (WEI-indeksi) keskimäärin 13% koko Euroopassa 

 ¤ Kypros 64%, Belgia 32, Espanja 30, Italia 24; niukkuusraja 20% 

 ¤ Suomi noin 3%, Ruotsi, Norja ja Islanti vähemmän 

 Käytön jakauma (EEA) keskimäärin: 45% jäähdytysvesi 
energiatuotannossa, 22-24% maatalouden kastelu, 21% 
vedenhankinta, 12% teollisuus 

 Kastelu Suomessa ja muuallakin Pohjoismaissa, Etelä-Ruotsia ja 
erikoisviljelyä lukuun ottamatta lähinnä täydentävää 
(supplementary) 

 Etelä-Euroopassa yli 80%, eli aivan ratkaiseva vesivarojen 
riittävyyden kannalta 

 









 Suomessa voimakas kasvu 1960-70-lla: kuivia kesiä, tutkimustuloksia 
kastelun edullisuudesta: viljan kastelu kannattavaa 8 kesänä 10:stä 

 Taloudellinen pohja muuttui 1970-luvun puolivälistä alkaen: energia- 
ja työvoimakustannukset nousivat, viljan hinta laski 

 Kasteluveden hinta ja hinnoittelu (Cost recovery, Incentive pricing) 

 ¤ Suomessa pääsääntöisesti ilmaista 

 ¤ EUssa vesipuitedirektiivin 9. ja 11. artikloihin perustuva (Cost 
recovery) kustannusvastaavuusperiaate, jolloin kasteluvedelle tulisi 
hinta, joka tarvitaan kattamaan kastelun tarvitsemat 
vesipalvelut+kastelun aiheuttamien negatiivisten 
ympäristövaikutusten hinta (User pays principle); uuteen CAP:hen 

 ¤ ravinnon tuotantoon tarvittavan kasteluveden saatavuus ja 
hinnoittelu tulevat olemaan oleellisen iso ja tärkeä kysymys Euroopan 
työlistalla 

 Environmental flow eli biologinen minimivirtaama (vesielon turva) 











 Hyvin ajankohtainen aihe EUssa: CAP-uudistus, Blueprint 2012, Green 
economy) 

 Ongelmia 
 ¤ Suuria eroja vesivarojen niukkuudessa; kasteluveden mittaus? 
 ¤ Suuria eroja käyttöoikeuskäytännöissä 
 ¤ Suuria eroja hinnoittelussa 
 ¤ Kuivuus riittämättömästi mukana EU:n nykylainsäädännössä, 

ilmastonmuutoksen äärevöittävä vaikutus 
 ¤ Kovin pitkälle menevä direktiivipohjainen harmonisointi ja hinnoittelu-

/mittausvelvoite ehkä ongelmallinen erityisesti Suomen kaltaisille maille 
(vähäinen kastelun tarve ja merkitys) 

 Ravinnontuotantoon liittyvä EU-säännös: Regulation EC/178/2002 Food 
safety 

 ¤ korkeatasoinen hengen ja terveyden suojelu 
 ¤ harmonisoi kansallisia lainsäädäntöjä 
 ¤ riskienarviointi, mm. kasteluveden laatu 
 Vesi-infrastruktuurin ikääntyminen yleiseurooppalainen ongelma (aineellinen 

ja henkinen)    



 Tarkoitus parantaa Euroopan vesipolitiikkaa niin että riittävästi hyvälaatuista 
vettä on saatavissa kaikkiin oikeutettuihin tarpeisiin, eli saavutetaan kestävä 
tasapaino ihmisten ja luonnon ekosysteemien vedentarpeen ja hankinnan 
kesken 

 Valmistuu vuoden 2012 lopussa; pohjana 4 arviointia: 
 ¤ VPD:n vesienhoitoalueiden suunnitelmien toteutuminen 
 ¤ veden niukkuus ja kuivuus sekä käytön tehokkuus (EU 2007 policy pohjana) 
 ¤ vesien haavoittuvuus ilmastonmuutoksen johdosta 
 ¤ fitness check (”puuteanalyysi” EUn vesipolitiikassa)  
 Aihealueet (7 kpl)  
 ¤ maankäyttö 
 ¤ taloudelliset kannusteet tehokkaalle vesivarojen hoidolle ja käytölle 
 ¤ ¤ CAP tullee ohjaamaan vedenkäytön vähentämiseen kastelussa 
 ¤ vedenkäytön tehokkuustavoitteet 
 ¤ vesivarojen hoidon innovointi 
 ¤ vesipolitiikan hyvä hallinto 
 ¤ hyvä tietopohja vesipolitiikan teolle 
 ¤ vesivarojen hoidon globaali dimensio 



 2014-2020; valmistuu 2012 lopussa; 7 aihealuetta; n. puolet EUn 
budjetista 

 ¤ suora tuki viljelijöille 

 ¤ ¤ edistettävä kestävää tuotantoa: 30% tuesta pakollisiin 
keinoihin jotka edullisia ilmaston ja ympäristön kannalta 

 ¤ maataloustuotteiden kaupan organisointi 

 ¤ haja-asutusalueiden kehitystuki 

 ¤ maatalouspolitiikan rahoituksen, hoidon ja seurannan järjestely 

 ¤ avustus- ja korvausmenettelyt 

 ¤ vuoden 2013 erityisjärjestelyt 

 ¤ viininviljelyn säännökset 



 UNEP: vihreä talous johtaa parempaan ihmisten hyvinvointiin ja 
tasa-arvoisuuteen, samalla vähentäen merkittävästi 
ympäristöriskejä ja ekologista uhanalaisuutta 

 Resurssitehokkuus läheinen konsepti 

 Korostaa taloudellisen ja ympäristöpolitiikan yhdistämisen 
tärkeyttä, mutta kehikko tähän puuttuu, eikä määritelmäkään ole 
yksikäsitteinen 

 Selvät linkit esim. ympäristöarvioiden ja päätöksenteon väliltä 
puuttuvat suureksi osaksi 

 Hallinnolliset rajat ylittävä toiminta puutteellista 

 Vihreän talouden pohjana olevat arvioinnit lukuisia, mutta usein 
fragmentoituneita, eivätkä vertailukelpoisia esim. maiden välillä; 
ne kohdistuvat tilaan ja trendeihin, vähemmän esim. 
toimenpiteisiin ja niiden vaikutusten arviointeihin 



 Maatalous keskeinen vesien kuormittaja (vedenotto, ravinteet, 
pestisidit) 

 Pienehköillä teknisillä ratkaisuilla iso vaikutus vesiin (muokkaus, 
lannoitus) 

 Kastelutekniikan parantamisella merkittäviä vedenkäytön säästöjä 
(drip, pv-kastelu) 

 CAP-uudistus: maatalouden osallistuminen 
ympäristökustannuksiin puutteellinen; kehitettävä win-win - 
periaatteellisia ratkaisuja (Incentive pricing) 

 Ilmastonmuutoksen mukana voi joillakin alueilla tulla ongelmia 
kestävän viljelytoiminnan jatkamiselle, tai ainakin painetta sen 
muutoksille 

 Maataloudellinen aktiviteetti sovitettava yhteen muun maan- ja 
vesienkäytön kanssa  

 



 Vesimäärä, jonka käyttäjä kuluttaa tai joka tarvitaan tuotteen tai 
palvelun tuottamiseen suoraan tai epäsuorasti 

 ¤ Sininen = tuotantoprosessissa tarvittu pinta- tai pohjaveden määrä 
 ¤ Vihreä viittaa tuotteeseen sitoutuneeseen sadeveden määrään 
 ¤ Harmaa viittaa pilaantumishaittojen laimentamiseen tarvittavan 

makean veden määrään 
 Esimerkkejä (litraa vettä/1 kg tuotetta): 
 ¤ peruna 250  
 ¤ leipä 1300  
 ¤ riisi 3400  
 ¤ sianliha 4800  
 ¤ naudanliha 15500  
 ¤ olut 300  

                                           JOHTOPÄÄTÖS!                                        
      Kiitos! 


