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Vesistöt eivät tunne rajoja 
Kari-Matti Vuori (2015) 

Vesi on jatkuvassa liikkeessä. Vesi kulkee purojen ja jokien kautta järviin ja lopulta meriin. Muka-
naan vesi kuljettaa ihmisten veteen päästämiä haitallisia aineita. Suomi sijaitsee Itämeren rannalla ja 
pääosa Suomen vesistöistä purkautuu Itämereen. Siksi Itämeren hyvinvoinnin kannalta on tärkeää 
pitää huolta myös Suomen sisävesistä. Vesiensuojeluun kuuluu olennaisesti valtioiden välinen yhteis-
työ, sillä vesistöt ylittävät valtioiden välisiä rajoja. Kuka tahansa voi tutkia vesien tilaa ja suojella ve-
sistöjä. Myös sinun havaintosi ja tekosi ovat tärkeitä. 
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1. Veden kiertokulku 

Vesi on tärkein elämää ylläpitävä tekijä maapallolla. Vettä on eri olomuodoissa, kuten kaasuna ilmakehässä, 
nesteenä vesistöissä sekä kiteinä jäätiköissä. Vesi liikkuu paikasta toiseen ja muuttaa olomuotoaan – tätä 
kutsutaan veden kiertokuluksi (kuva1). 

Veden kiertokulku säätelee kaikkea ihmisen toimintaa. Maapallon vedestä suurin osa on suolaista merivettä. 
Suoraan ihmiselle käyttökelpoista makeaa vettä on vain 2,5 prosenttia maapallon kaikesta vedestä. Yli kaksi 
kolmasosaa makeasta vedestä on kiteisessä olomuodossa jäätiköissä ja kolmannes maan alla pohjavetenä. 
Järvissä ja joissa on vain noin sadasosa kaikesta makeasta vedestä [1]. 

2. Pohjoisen pallonpuoliskon ilmasto on otollinen vesistöille 

Pohjoisella pallonpuoliskolla ilmasto on monin paikoin otollinen runsaslukuisten vesistöjen muodostumisel-
le, koska vettä sataa enemmän kuin sitä haihtuu. Sadevesi varastoituu järvialtaisiin, soihin ja maanalaisiin 
pohjavesivarastoihin. 

Vesistöt saavat tyypillisesti alkunsa pienistä lammista ja puroista. Lukuisten purovesistöjen kautta vesi virtaa 
suurempiin järviin. Niissä vesi viipyy vaihtelevan ajan, esimerkiksi Saimaan keskusaltailla puolisen vuotta 
ja Laatokassa yli kymmenen vuotta. Lopulta vesi purkautuu jokien kautta meriin. 

3. Suomen vesistöt purkautuvat pääasiassa Itämereen 

Suomen vesistöt purkautuvat pääasiassa Itämereen. Osa vesistä laskee Itämereen omia jokivesistöjemme 
pitkin. Osa vedestä taas virtaa kohti merta rajavesistöjen kautta. Rajavesistöt ovat vesistöjä, jotka me jaam-
me naapurivaltioidemme kanssa. Niitä ovat esimerkiksi Vuoksi, Tornionjoki ja Tenojoki. Suurimman vesis-
töalueemme Vuoksen vedet laskevat Itämereen Venäjän jokien kautta. 
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4. Itämeren hyvinvointi koskettaa kaikkia suomalaisia 

Koska suurin osa vesistöistämme purkautuu Itämereen, koskettaa Itämeren hyvinvointi kaikkia suomalaisia. 
Veden virratessa joesta ja järvestä toiseen sen mukana kulkeutuu paljon ihmisten veteen päästämiä haitallisia 
aineita. Osa aineista laskeutuu matkan varrella järvien pohjalietteisiin, osa siirtyy vesikasveja ja -eläimiä 
syöviin hyönteisiin, kaloihin, lintuihin ja nisäkkäisiin (myös ihmiseen). Osa aineista kulkeutuu virtausten 
mukana aina Itämereen saakka. 

5. Vesistöjä suojellaan yhteistyössä yli rajojen 

Vesistökuormitus ja sen haittavaikutukset eivät tunne valtioiden rajoja. Siksi vesiensuojelu pitää sisällään 
valtioiden välisiä sopimuksia ja kansainvälistä yhteistyötä. Itäisten rajavesistöjemme vesienhoitoa ja -
suojelua toteutetaan suomalais-venäläisessä rajavesistökomissiossa. Itämeren suojelussa ovat mukana 
kaikki yhdeksän Itämerta ympäröivää valtiota sekä lukuisia eri järjestöjä. Esimerkiksi Itämeren suojeluko-
missiossa HELCOM:issa toimivat Viro, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Venäjä ja 
Euroopan unioni. 

Tehokas vesiensuojelu edellyttää vesistöjen tilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden jatkuvaa seurantaa ja tut-
kimusta. Euroopan unioni vaatii jäsenvaltioiltaan vesien- ja mertenhoidon suunnitelmia. Niiden tavoitteena 
on vesistöjen hyvä ekologinen ja kemiallinen tila. Vesien hyvään tilaan on kuitenkin vielä pitkä matka niin 
Itämerellä kuin sisävesissäkin, sillä vesiensuojelun velvoitteet ovat kehittyneet kuormitushaittoja hitaammin. 

6. Sinunkin havaintosi voi olla tärkeä 
 
Kansalaishavainnoilla ja vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä merkitys vesiensuojelussa. Seuranta ja tutkimus 
eivät pysty kattamaan kaikkia vesialueita eivätkä valtioiden resurssit riitä kaikkien pilaantuneiden vesistöjen 
kunnostukseen. Tarvitaan tarkkaavaisia havainnoitsijoita, jotka huomaavat muutokset lähivesissään ajoissa. 
Jos merkittävää pilaantumista tapahtuu, tarvitaan tilanteen korjaamiseksi aktiivista kansalaistoimintaa ja 
vesienhoitotalkoita. 

 
Käsitteitä: 
 
vesistö = Purojen, järvien ja jokien kokonaisuus, josta vedet purkautuvat mereen yhteisen laskujoen kautta. 
keskusallas = Alue vesistössä tai järvessä, johon kerääntyy suuri osa vedestä. 
rajavesistö = Vesistö, jonka valuma-alue on yhden tai useamman valtion alueella. 
valuma-alue = Alue, jolta vesi kerääntyy tiettyyn vesimuodostumaan (puro, joki, järvi, meri). 
vesistökuormitus = Ihmisen toiminnasta aiheutuva ravinteiden ja muiden vesiekosysteemiä rasittavien hai-
tallisten aineiden pääsy ja kulkeutuminen vesistöön. 
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