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Ihmisen aiheuttamat muutokset Mekong-joella – kehitetäänkö Mekongia 
ympäristön kustannuksella?  
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luentosali R1 (Rakentajanaukio 4A, 02150 Espoo) 

Vastaväittäjä:  Prof. Charles Vörösmarty, City University of New York, USA 

Valvoja:    Prof. Olli Varis, Teknillinen korkeakoulu 

Väitöskirjan nimi:  Spatio-temporal scales of hydrological impact assessment in 
large river basins: the Mekong case  
(Hydrologisten vaikutusten arvioinnin paikka ja aika -skaalat 
suurten jokien valuma-alueella: tapaustutkimuksena 
Mekong) 

Väitöskirjan ala:   Vesitalous 

Väitöskirjan sisältö: Ihmiset ovat asuttaneet isojen jokien, kuten Induksen, 
Niilin, Yangtzen, Amazonin ja Mekongin reunuksia 
vuosituhansien ajan. Niin luonnolliset kuin ihmisen 
aikaansaamat muutokset jokien virtaamassa ovat 
vaikuttaneet yhteiskuntiin ja ympäristöön läpi historian. 
Viimeisten kahden vuosisadan aikana ihmisen toiminnan 
vaikutukset ovat kuitenkin kasvaneet voimakkaasti yhä 
suurempien ja useampien vesirakennushankkeiden myötä. 
Myös laajamittaiset maankäytön muutokset ovat 
muokanneet luonnollista vedenkiertoa lähes kaikilla ihmisen 
asuttamilla alueilla. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 
kehitys on jo siirtynyt enemmän ennallistavaan suuntaan 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, kun taas 
kehittyvissä maissa jokia valjastetaan edelleen 
sähköntuotantoon usein ympäristön terveyden 
kustannuksella.  
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 Ihmisen toiminta vaikuttaa ympäristöön usealla eri tasolla ja 
useassa mittakaavassa, niin ajallisesti kuin sijainnillisesti. 
Tämä tulee ottaa entistä paremmin huomioon muutosten 
vaikutuksia arvioitaessa. Väitöskirja käsittelee erityisesti 
hydrologisten vaikutusten arviointia suurten jokien 
yhteydessä eri paikka-aika –skaaloissa. Työ keskittyy 
varsinkin vaikutusten arvioinnissa käytettäviin työkaluihin, 
kuten matemaattisiin malleihin ja paikkatietosovelluksiin, 
sekä havaintoaineistoihin.  

Isoilla jokialueilla on tyypillisesti useita hankkeita 
suunnitteilla samaan aikaan ja vieläpä useassa eri maassa. 
Kumulatiivinen vaikutusten arviointi, jossa kaikkien eri 
projektien vaikutuksia tutkitaan yhdessä, on tämän vuoksi 
erityisen tärkeää. Arviointia tulisi myös tehdä eri alueellisilla 
tasoilla käyttäen kyseiseen mittakaavaan sopivia työkaluja. 
Lisäksi skaalat ja niiden kokonaisvaltaisempi huomioiminen 
vaikutusten arvioinnissa voivat osaltaan parantaa 
vuorovaikutusta ja viestintää tutkijoiden ja 
päätöksentekijöiden välillä. 

Työn maantieteellinen painopiste on Mekong-joen valuma-
alue Kaakkois-Aasiassa. Mekongin alue kehittyy parhaillaan 
nopeasti ja tässä tutkimuksessa onkin arvioitu alueella 
mahdollisesti tapahtuvien ihmisen toiminnan, varsinkin 
isojen patojen rakentamisen vaikutuksia Mekong-jokeen ja 
sen resursseihin. Vaikutuksia on väitöskirjatyössä tutkittu 
seitsemän tapaustutkimuksen avulla. Valtaosa joen valuma-
alueella asuvista noin 70 miljoonasta ihmisestä saa 
toimeentulonsa alueen luonnonvaroista ja vedestä 
riippuvista resursseista. Suuret pato- ja kasteluhankkeet 
tuovat maille toisaalta kaivattua pääomaa, mutta muuttavat 
samalla joen luonnollista tulvapulssia, johon Mekongin 
erittäin tuottava vesiekosysteemi ja erityisesti  runsaat 
kalansaalit perustuvat. Tutkimustulokset osoittavat, että 
ihmisen toiminnan vaikutukset voivat merkittävästi 
vaikuttaa jokeen, sen tulvapulssiin ja sitä kautta 
vesiekosysteemien tuottavuuteen ja ihmisten elinkeinoihin.  

 

 

 

Väitöskirja on julkisesti nähtävissä Teknillisen korkeakoulun ylivahtimestarin 
ilmoitustauluilla sekä IA-tiedekunnan R-talon kansliassa ja kirjastossa, Rakentajanaukio 
4 A. 


