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Vesijalanjälki
• Näkyvä vesi=hanavesi, keskimäärin 150 l/hlö/vrk 

Suomessa
• Kun mukaan lasketaan piilovesi, on kulutus jopa 3874 

l/hlö/vrk.
• Piiloveteen lasketaan siis lasketaan ruoan, vaatteiden ja 

kulutustuotteiden valmistukseen käytetty vesi Suomessa 
ja ulkomailla.



Vesijalanjälki
• Suomalaisten keskimääräinen vesijalanjälki on 1 727 m³ 

vettä/henkilö/vuosi

• Maailmanlaajuinen keskiarvo on 1 243 m³ vettä/henkilö/vuosi 

• Kiinalaisten vesijalanjälki 702 m³ vettä/henkilö/vuosi (maailman 
pienimpiä)

• Yhdysvaltalaisten 2 483 m³/henkilö/vuosi (maailman suurin)

• Suomalaisten vesijalanjäljestä lähes puolet muodostuu ulkomailla. Miksi?

• Valtioiden vesijalanjälkikartta: National Water Footprint Explorer (waterfootprintassessmenttool.org)

https://www.waterfootprintassessmenttool.org/national-explorer/


Vesijalanjälki

• Pelkkä vesimäärä ei kuvaa koko totuutta!
• Tärkeää on myös MILLAISTA vettä käytetään?

• Pohjavettä
• Pintavettä
• Sadevettä





Peltoja Kansasissa, USAssa. Kuvat: NASA.

- Noin 80 % maapallon viljelyalasta 
on sadeveden kastelemaa.

- Noin 20 % viljelyalasta on 
keinokastelun piirissä ja tuottaa 
peräti 40 % maapallon ruuasta.

- Espanjassa ja Kreikassa 
pohjavedenpinta on laskenut 
merkittävästi keinokastelun 
johdosta.

- Keinokastelun osuus vaihtelee eri 
maissa
Esim. USAssa käytetään paljon keinokastelua.
Maatalouden vedenkulutuksia: Egypti 86 %, 
Etiopia 94 %, Vietnam 95 %. (Maatalouden 
keskimääräinen osuus 70%)



• Maapallon kasvava väestö sekä 
elintason nousu lisäävät 
makean veden käyttöä.

• Maatalous on globaalisti suurin 
vedenkäyttäjä.





Piiloveden tuonti Eurooppaan

Lähde: Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2011) National water footprint accounts: the green, blue and grey water 
footprint of production and consumption.



”Vesikolonialismi”
• Globaalissa pohjoisessa käytetään paljon globaalin etelän vettä. 
• Maailmantalouden rakenteet pakottavat monet etelän maat 

viljelemään vesi-intensiivisiä vientikasveja (kahvi, tee, kaakao, viini, 
pähkinät), vaikka maat kärsivät vesipulasta.

• Vihreä vallankumous 1960-luvulla toi mukanaan keinokastelun, joka 
paransi satoja, mutta perustui pohjavesivarantojen ylikulutukseen. 

• Suurteollisuuden suosimat monokulttuuriplantaasit ja väkilannoitteiden 
käyttö häiritsevät vesikiertoa paljon enemmän kuin pienen mittakaavan 
monilajiset ja viljelykiertoon perustuvat viljelmät.



Vesivarat Suomessa
- Suomessa ei ole pulaa vedestä, maan pinta-alasta lähes 10 % 

on järviä ja jokia. 
- Lisäksi runsaat pohjavesivarat (vettä muodostuu enemmän 

kuin sitä käytetään ja haihtuu) 
- Vain 7,5 % Suomen vesivaroista on yhdyskuntien ja 

teollisuuden käytössä.
- Suomi lukeutuu yhdeksi maailman vesirikkaimmista maista 

asukaslukuun ja vedenkäyttöön ja luonnonvesivaroihin 
suhteutettuna.



Millaista vettä?
Vesijalanjälki jaetaan kolmeen vedenkulutuksen 
komponenttiin:
 siniseen pinta- tai pohjavedestä suoraan otettuun veteen 
 vihreään haihdutettuun sadeveteen ja 
 harmaaseen pilattuun vesivarastoon



Sininen vesijalanjälki
• Sinisen veden saatavuuskysymykset ovat usein kaikkein merkityksellisimpiä 
vesivarojen käytön kestävyyden kannalta. 
• Sinisen veden niukkuus voi tarkoittaa, että vain vaikutusvaltaisimmat ja 
rikkaimmat saavat vettä käyttöönsä. 
• Esimerkkejä veden niukkuudesta eniten kärsivistä valuma-alueista, joilla 
suomalaisten kulutuksen aiheuttama sininen vesijalanjälki on merkittävä sekä 
kyseisillä alueilla eniten sinistä vettä käyttävistä maataloustuotteista ovat:
• Indus ja Ganges (muun muassa Intia, Pakistan, Bangladesh, Nepal) 

 riisi, sokeriruoko, puuvilla.
• Guadalquivir, Guadiana, Tejo ja Douro (Espanja, Portugali): 

maissi, oliivi, viinirypäle, riisi, auringonkukka.



Vihreä vesijalanjälki
• Vihreän veden niukkuus aiheuttaa biomassan kasvun 

heikentymistä, jolloin ruoantuotannon mahdollisuudet 
vähenevät.

• Kuivilla alueilla tärkeää, että myös 
sadevettä käytetään säästeliäästi, ettei jouduta 
turvautumaan muihin vesilähteisiin.



Harmaa vesijalanjälki
• Kuvaa ympäristöön palautettujen jätevesien kielteisiä vaikutuksia. 
• Harmaan vesijalanjäljen suuruus riippuu sekä jäteveden sisältämistä 
aineista että paikallisista oloista. 
• Esim. pysyvät orgaaniset yhdisteet aiheuttavat päästömääräänsä 
nähden paljon suuremman harmaan vesijalanjäljen kuin vesiä 
rehevöittävät ravinteet. 
• Harmaa vesijalanjälki kasvaa, jos jätevesikuormitus on suurta 
suhteessa vastaanottavan vesistön kokoon ja virtaamaan tai jos 
vastaanottava vesistö on kuormitukselle herkkä. 
• Pohjavesiin joutuvat haitta-aineet voivat pilata pohjaveden laajalta 
alueelta. 



Vertailu haastavaa

• Vesijalanjälkimääritysten tuloksia ei voida vertailla suoraan samaan 
tapaan kuin esimerkiksi hiilijalanjälkiä, sillä ilmasto on kaikille  yhteinen, 
mutta  vesialueet  vaihtelevat  suunnattomasti.  

• Pienempi  vesijalanjälki voi  olla  kuivan  tuotantoalueen  vesistöön  
kohdistuvilta  ympäristövaikutuksiltaan  paljon  pahempi,  kuin  
vesirikkaan alueen paljon suurempi vesijalanjälki. 

• Onkin kyseenalaista, että voidaanko vesijalanjäljistä koskaan saada 
alueelliset vesiolot huomioimallakaan täysin vertailukelpoisia.



Jalava & Kummu, 2018. 



Maaseudun Tulevaisuus, 
marraskuu 2017



Kuva: http://www.raisio.com/en_US/water-footprint





https://waterfootprint.org/en/resources/interactive
-tools/product-gallery/

https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/


• Puuvillaisen T-paidan (250g)  vesijalanjälki on lähes 
2500 litraa (keskiarvo)

• Kiinassa tuotettu puuvillakangas 6000 l/kg
• USAssa tuotettu puuvillakangas 8100 l/kg
• Intiassa tuotettu puuvillakangas 22500 l/kg
• Pakistanissa tuotettu puuvillakangas 9600l/kg
• Uzbekistanissa tuotettu puuvillakangas 9200 l/kg
• Myös sinisen veden osuus vaihtelee

• Uzbekistanissa 88 %
• Pakistanissa 55 %



Standardi
• Vesijalanjäljen laskenta voidaan suorittaa soveltamalla kansainvälistä 

vesijalanjäljen laskennan standardia ISO/TS 14046.
• Auttaa arvioimaan veteen liittyvien potentiaalisten 

ympäristövaikutusten laajuutta.
• Vesijalanjälki voi olla itsenäinen indikaattori tai osa LCA:ta (Life Cycle

Assessment)
Huom! Vesijalanjäljen arviointi ei yksinään riitä kuvaamaan tuotteiden, 
prosessien tai organisaatioiden potentiaalisia ympäristövaikutuksia 
kokonaisuudessaan. 



Lähteitä
https://www.vesi.fi/
Jalava & Kummu. 2018. Nyhtökauran vesijalanjälki. Aalto-yliopisto. 
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/30621/isbn9789526078830.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y
Käyhkö, J. 2010. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat – Luonnonvarat 
https://www.academia.edu/23645808/Luonnonvarat_Natural_resources_
Mauranen, A. 2015. Kenen vettä syömme. https://www.maailma.net/nakokulmat/nakokulma-kenen-
vetta-syomme
Nurmi, A. 2014. Jalanjälkilaskentatyökalut ja niiden soveltuvuus kuluttajaviestintään. Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto. 
SFS-EN ISO 14046 2014: Ympäristöasioiden hallinta. Vesijalanjälki. Periaatteet, vaatimukset ja ohjeet.
WWF: Suomen vesijalanjälki -Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta 
https://wwf.fi/mediabank/2306.pdf
https://waterfootprint.org/en/

https://www.vesi.fi/
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/30621/isbn9789526078830.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.academia.edu/23645808/Luonnonvarat_Natural_resources_
https://www.maailma.net/nakokulmat/nakokulma-kenen-vetta-syomme
https://wwf.fi/mediabank/2306.pdf
https://waterfootprint.org/en/
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