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ALUEELLISILLE TOIMIJOILLE
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton toiminnanjohtajana aloittanut dos. Pekka Kansanen
on huolestunut vesiensuojelun toimintaedellytysten heikkenemisestä. Suomi tarvitsee
itsenäisen ympäristöministeriön. ELY-keskukset ovat ahdingossa ja niiden edellytykset
suoriutua kunnolla ympäristönsuojelutehtävistä ovat vaarassa. Alueellisten ELY-keskusten
vastuulla olleet vesistöseurannat ja valtakunnalliset tutkimukset ollaan ulkoistamassa
valtionhallinnon säästötoimien seurauksena. Jos ulkoistaminen toteutetaan kilpailuttamalla
yhtenä kokonaisuutena kaikki seurannat näytteenottoineen ja laboratoriotutkimuksineen,
katoaa mahdollisuus hyödyntää alueellisia toimijoita, kuten vesiensuojeluyhdistyksiä ja
erityisasiantuntemusta edellyttävien biologisten tutkimusten tekijöitä.
Pekka Kansanen toteaa tämän kiireellä toimeenpantavan ympäristöseurantojen alasajon ja
paikallisen vesistötuntemuksen häviämisen eri osissa Suomea romuttavan vuosia toimineen
tuloksekkaan yhteistyön. Suuren yhteiskilpailutuksen sijaan valtiolla olisi nyt mahdollisuus
liittää seurantoja pienempinä kokonaisuuksina pistekuormituksen velvoitetarkkailujen
yhteyteen, jolloin saataisiin kustannussäästöä ja säilytettäisiin maassamme korkeatasoinen
tietotaito vesivarojemme tilasta ja sen kehittymisestä. Myös asiantuntemus ja
laboratoriopalvelut voitaisiin näin turvata Suomessa, millä olisi myös alueellisesti työllistävää
vaikutusta.
Suomessa on 1960-luvulta alkaen tehty määrätietoista työtä vesistön tilan parantamiseksi ja
tulokset teollisuuden ja asutuskeskusten osalta ovatkin olleet hyviä tai erinomaisia.
Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset ovat olleet alusta saakka tärkeällä tavalla mukana tätä
työtä tekemässä hyvässä yhteistyössä valtion ja kuntien ympäristöviranomaisten kanssa.
Suurin edessä oleva vesiensuojeluhaaste on hajakuormituksen vähentäminen niin sisävesillä
kuin Itämeressä.
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FT Pekka Kansanen on aikaisemmin toiminut Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton sekä
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.
Helsingin kaupungin ympäristöjohtajan tehtävästä hän jäi eläkkeelle maaliskuussa. Ennen pitkää
virkamiesuraa hän on toiminut tutkijana Helsingin yliopistossa ja Kemira Oy:n
tutkimuskeskuksessa, ympäristönsuojelupäällikkönä Kemira Oy:n keskushallinnossa sekä
johtotehtävissä Oy Vesitekniikka Ab:ssa sekä Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:ssa Lahdessa.
Liiton edellinen toiminnanjohtaja MMT Jukka Koski-Vähälä keskittyy nyt päätoimeensa SavoKarjalan Vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajana
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