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´Water services´



´Vihreä talous´- seuraava askel 
kestävässä kehityksessä



Resilientti talous, joka ylläpitää ja luo HYVINVOINTIA 
KAIKILLE TASA-ARVOISESTI planeetan ekologisten rajojen 
puitteissa (Hukka 2018)

Vihreässä taloudessa ei ole kyse pelkästään teknologisista 
ratkaisuista vaan myös (Rotmans 2012):
• kestävistä elämäntavoista;
• uusista instituutioista; ja 
• kulttuurisista muutoksista.
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”Vihreän talouden saavuttaminen 
ei ole mahdollista takaamatta, että 
jokaisella on vesihuolto- ja 
sanitaatiopalvelut”

YK:n vesivuosikymmenen ohjelma 2011
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4.5
miljardilla 

ihmisellä ei ollut 
turvallista sanitaatiota

vuonna 2015

UNICEF AND WHO 2017

892
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KEHITTYVIEN MAIDEN VESIHUOLTO JA SANITAATIO, 2015



Vesihuollon infrastruktuuri ikääntyy OECD-maissa

��



YLI 80% MAAPALLON JÄTEVESISTÄ

PÄÄSTETÄÄN LUONTOON KÄSITTELEMÄTTÖMINÄ



TEKNOLOGISET innovaatiot − tarjoavat erityisiä tekniikoita 
materiaalien ja energian hallitsemiseksi tai käsittelemiseksi.

INSTITUTIONAALISET innovaatiot yhteiskunnallisten asioiden 
hallintaan – muutokset arvoissa, uskomuksissa, tietämyksessä, 
normeissa, hallinnollisissa toimenpiteissä, johtamisessa, 
organisaatiossa, lainsäädännössä ja hallintajärjestelmissä, 
jotka vähentävät ympäristövaikutuksia. 

SUHTEIDEN HALLINNAN innovaatiot yhteistyön, 
yhteisöllisyyden, solidaarisuuden, yhteisöllisen oppimisen ja 
hyötyjen jakamisen hallintaan.

UNEP 2011

INNOVAATIO-
TOIMINTA on prosessi, jolla on kolme erilaista muotoa:
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Ekoinnovaation luokittelujärjestelmä

(OECD Oslo-käsikirja 2005, muokattu: Hukka 2018) 
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Näkökulma vihreän talouden vesihuollosta

☛

Systeeminen ja systemaattinen vesihuollon
TEKNOLOGIAN ARVIOINTI JA ENNAKOINTI tarpeen?

Ratkaisut ovat systeemisiä ja perustuvat elinkaarien, 
ekosysteemien sekä monikäyttöisyyden suunnitteluun.



JÄTEVESI ☛ RAAKA-AINEIDEN LÄHDE

VIEMÄRI ☛ RAAKA-AINEIDEN KULJETUSPUTKI

JÄTEVEDENPUHDISTAMO ☛ RAAKA-AINEIDEN JA 
ENERGIAN TALTEENOTTAMO
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VESIHUOLTO    

VH-PALVELU-
SETELIT!    



6.b Tukea ja vahvistaa PAIKALLISYHTEISÖJEN 
osallistumista veden ja sanitaation hallinnan 
parantamiseen.



Näkökulma vihreän talouden vesihuollosta
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Marko Ulvila 2015



Valumaefekti- talous
Näin sen kerrottiin toimivan

Mitä todellisuudessa tapahtuu



Globaali taloudellinen epätasa-arvo ja kasvu, 1980-2016



Epätasa-arvoon suhteutettu inhimillisen kehityksen indeksi (IHDI), 2017



Taloudellisella epätasa-arvolla on merkittäviä vaikutuksia köyhyyteen globaalisti



Marko Ulvila 2015



4.b Lisätä merkittävästi STIPENDEJÄ kehitysmaille vuoteen 2020 mennessä.

6.a Laajentaa KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ JA VALMIUKSIEN 
KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄÄ TUKEA kehitysmaille vuoteen 2030 
mennessä.
• veden talteenotto
• suolanpoisto
• vedenkulutuksen tehostaminen
• jätevesien käsittely
• kierrätys- ja uudelleenkäyttöteknologiat.

9.5 Lisätä TIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA kaikissa maissa, erityisesti 
kehitysmaissa vuoteen 2030 mennessä.
• kannustamalla innovointiin
• lisäämällä merkittävästi tutkimus- ja kehityshenkilöstön määrää
• lisäämällä merkittävästi rahoitusta tutkimus- ja kehitystoimintaan.









Vesihuolto on niin TÄRKEÄ YHTEISKUNNALLE, ettei vetovastuuta 
siitä voi jättää muille eikä sen kehittämistä pelkästään 

ulkopuolisen rahoituksen varaan.

☛ Kummelikoistisille jäähyväiset (energialaitokset yms.).

☛ Vesilaitosten liikevaihdosta 1% TKI- toimintaan.

☛ Vesilaitosten liikevaihdosta 1% kehitysmaiden
vesihuoltosektorin OSAAMISEN ja TKI- toiminnan 
kehittämisen tukeen.

Näkökulma vihreän talouden vesihuollosta
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