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Vesiturvallisuus ja kansainväliset 

vesisopimukset 

 

Seppo Rekolainen 

Maa- ja metsätalousministeriö 



Vesi voi olla tuotannon, 

kasvun ja yhteistyön tekijä 

 

TAI….. 

Veden kaksijakoinen luonne  

…tuottaa hävitystä, köyhyyttä ja 

kiistoja 

 



Vesi hyvinvoinnin 

lähteenä 

• Terveyttä ihmisille 

• Terveitä ekosysteemejä 

• Puhdasta ruokaa 

• Uusiutuvaa energiaa 

• Mahdollistaa vesiliikenteen 

• Usein tärkeä kultturien 

perusta 

• Yhteistyön perusta 



 

• Kuivuus 

• Tulvat 

• Mutavyöryt 

• Aavikoituminen 

• Saastuminen 

• Sairaudet, epidemiat 

• Kiistat, jopa konfliktit 

Vesi tuhon 

tuottajana 



Kenya 

winter flood 97/98 

$2.39b infrastructure 
financial damage 

Kenya 
1998-2000 drought 

$2.41b financial losses 
total c. 16% of GDP 

 



                                                                                                

               

“Fierce competition for fresh water may well 
become a source of conflict & wars in the future.”            

Kofi Annan, March 2001  



 



Slide prepared by Joseph Alcamo 

University of Kassel 
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Photo: Ari Mäkelä 



Ilmastonmuutos, vesi ja pakolaiset 
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Linkit ruoka- ja energiaturvallisuuteen 
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SDGs  

Water is crosscutter, interconnector, 

multiplier 

70% of all 

water use 
Water-

borne 

diseases1.

5M 

deaths/y 

96% 

biomass & 

hydropow

er 

Aquatic 

ecosystem

s 

Most 

energy is 

transmitt

ed by 

water 

Key role 

of water 

Fundamen

tal role of 

water 

Water’s 

role is 

fundamen

tal to 

economy 

Water 

infrastruc

ture is 

essential 

Education 

links 

closely to 

water and 

health etc 

Water has 

many 

functions 

Water and 

healthy 

environm

ent for all 

Much 

gender 

disparity 

exists 

around 

water 

Water is 

involved 

and 

important 

Water 

services 

and clean 

environm

ent is 

essential 
Water is 

crosscutter 

interconnec

tor 

multiplier 

Water 

infrastruc

ture is 

essential 

Slide prepared by Olli Varis, Aalto University 



 UN Water: SDG - synergiaa mutta 

myös ristiriitaisia tavoitteita 
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Rajavesistöyhteistyö -  lisääkö se 

turvallisuutta? 

 

• Suvereniteetti 
 

 

 

 

• Yhteistyö 

6.6.2017 17 



Rajavesistöyhteistyö -  lisääkö se 

turvallisuutta? 

• Edellytykset siirtymiselle valtioiden 

itsemäärämisoikeudesta yhteistyöhön: 

 

– oikeudenmukaisuus, kohtuus, 

– molemminpuolinen kunnioitus,  

– avoimmuus,  

– luottamus, 

– hyötyjen ymmärtäminen 
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Kaksi kansainvälistä 

vesisopimusta antavat raamit 

yhteistyölle 

• 1997 Convention on the Law of the Non-navigational Uses 

of International Watercourses (UN Watercourses 

Convention, or New York Convention) 

• Voimaan 2014 

 

• 1992 Convention on the Protection and Use of 

Transboundary Watercourses and International Lakes 

(UNECE Water Convention, or Helsinki Convention) 

• Voimaan 1996, globaaliksi 2016 

– Protocol on Water and Health 

 

 

 



Status of ratification of the 

Convention 

38 countries and the 

European Union 

 Parties 

 Countries in accession

 Non Parties 

. 

40 countries and the European 

Union 

 Parties 

 Non Parties 

Status of ratification of the UNECE 

Water Convention 



Party to UNECE Water 

Convention (1992) 

Party to UN Watercourses 

Convention (1997) 

Party to both Conventions 

 

PartSopimusten osapuolet 

UN GA in 1997: 

• 106 countries voted for 

• 3 against 

• today 36 ratifications 

• rest 70?  



• Maailman valtioista 148:lla on yhteisiä vesistöjä 

naapureiden kanssa  

• Nämä vesistöt:  
– kattavat n. puolet maapallon maapinta-alasta,  

– näiden vesistöjen alueella asuu n. 40% maailman väestöstä 

–  niiden osuus on n. 60% maailman kaikken veistöjen virtaamasta.  

 

• Mutta: yhteistyöjärjestelyt kattavat vain 40% näistä 

vesistöistä. 
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Onko yhteistyötä syntynyt? 



• Taloudellista kasvua molemmin puolin rajaa 

• Ihmisten ja ekosysteemien terveyttä 

• Vähentää vedestä johtuvia riskejä 

• Lisää yleistä turvallisuutta 
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Mitä hyötyä rajavesistöyhteistyö 

tuottaa? 



• Taloudellinen kehitys 

parempaa 

• Tulva- ja kuivuusriskit 

vähenevät 

• Veden laatu paranee 

• Vaelluskalojen nousu 

mahdollistuu 

 

 

Voiko myös ylävirranmaa 

hyötyä? 



Suomi ja maailman 

rajavesistöt 
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Kansallisbiografia 
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Manner, Eero Johannes (1913 - 1999) 

korkeimman oikeuden jäsen, talousoikeuden professori, apulaisoikeuskansleri, 

Haagin pysyvän välitystuomioistuimen jäsen 

Korkeimman oikeuden jäsen ja ulkoasiainministeriön oikeudellinen 

neuvonantaja E. J. Manner oli erikoistunut meri- ja vesioikeuteen. Manner 

edusti Suomea useissa valtioidenvälisissä kansainvälisoikeudellisissa 

kokouksissa ja konferensseissa. Hänet tunnettiin myös International Law 

Associationin kansainvälisen vesioikeuskomitean pitkäaikaisena 

puheenjohtajana. Manner oli Haagin pysyvän välitystuomioistuimen ja 

Kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen. Mannerilla oli merkittäviä 

luottamustehtäviä myös suomalaisissa yrityksissä. 



Suomi ja maailman 

rajavesistöt 
• E.J Manner jo 1950-luvulla avainhenkilö 

kansainvälisen vesioikeuden kehityksessä 

• Suomen aloitteesta YK rajavesistösopimus 

• Suomi aktiivisesti mukana UNECEn sopimuksen 

valmistelussa ja toimeenpanossa 

• Suomen ja rajanaapureiden sopimukset vanhimpien 

joukossa maailmassa 
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Vesiturvallisuus ja poliittinen turvallisuus 

• Vesi liittyy kaikkiin olennaisiin yhteiskunnan toimintoihin 

• Vesien hoito on poliittinen kysymys, ja rajavesistöjen hoito on 

erittäin poliittinen kysymys 

• Kiinalaiset ymmärsivät tämän jo kauan sitten: 

Joki 

+ 

+ penger 

= 

poliittinen 

järjestys 

= 
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KIITOS! 
Erityiskiitokset 

 David Grey, World Bank 

 Joseph Alcamo, University of Kassel 

 Olli Varis, Aalto University 


