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joonia ihmisiä, joiden toimeentulo ja ruoka ovat 
joesta riippuvaisia. Mekong virtasi lähes luon-
nontilaisena vasta joitakin vuosia sitten. Nyt joen 
sivu-uomiin on rakennettu kymmeniä patoja ja li-
sää suunnitellaan kiihtyvää tahtia. Suurimmissa 
suunnitelmissa jokeen rakennettaisiin 140 patoa. 
Eniten patoja on viime vuosina rakentanut Laos. 

Toistaiseksi padot ovat keskittyneet Mekon-
gin sivujokiin, mutta nyt Laos on aloittanut en-
simmäisen pääuomaan tulevan Xayaburi-padon 
rakentamisen. Hanke aiheuttaa kitkaa alavir-
ran maiden, Vietnamin ja Kambodžan, kanssa. 
 Ne kärsivät padon vaikutukset alueillaan.

Pato, josta ei  saa puhua

irkas vesi huuhtelee rantahiekalla 
lojuvia ajopuita. Muutama kalas-
taja virittää verkkojaan kapeissa 
puuveneissä. Keskellä vettä koho-
aa riisuttu betonirakennus. Turistit 
räiskivät kuvia veden valtaamasta 

maisemasta. 
Nam Ngumin pato rakennettiin 1970-luvulla 

Mekong-joen sivuhaaraan hieman Laosin pääkau-
pungin Vientianen ulkopuolelle. Padon synnyttä-
mä suuri tekojärvi on suojelualue, jolle tehdään 
turistimatkoja. Toisin on Laosin uusimman ja kiis-
tellyimmän patohankkeen kohdalla. Sitä eivät tu-
ristit eivätkä toimittajat pääse katsomaan. Siitä ei 
saa edes julkisesti puhua.

Mahtava Mekong | Maailman suurimpiin jo-
kiin kuuluvan Mekongin valuma-alueella asuu mil-

k Juha Sarkkula on tutkinut Mekongin alueen 
vesitilannetta yli kymmenen vuotta. Hän on eläk-
keellä Suomen ympäristökeskuksesta.

— Xayaburin pato on Mekongin kohtalon ky-
symys. Padon rakentaminen avaa mahdollisuuden 
muille pääuoman padoille, jolloin koko Kaakkois-
Aasian alue muuttuu peruuttamattomasti.

Sarkkula toteaa, että jos Mekongin pääuomaan 
rakennetaan suunnitellut 11 patoa, seuraukset 
ovat katastrofaaliset. 

— Padot aiheuttavat liian suuret vaarat kaikilla 
tasoilla: koko alueen ruokaturvallisuus heikkenee, 
pääosa joen kalakannoista menetetään pysyvästi, 
luonnonvarat hupenevat ja sosiaaliset vaikutukset 
ovat valtavat. 

Sarkkulan mukaan suomalaisilla on ollut kes-
keinen rooli tieteellisen tiedon tuottajana Mekon-
gin vesistöstä. Aalto-yliopiston ja ympäristökes-
kuksen tutkijat ovat tutkineet Mekongin aluetta 
2000-luvun alusta. Myös Helsingin yliopistossa 
tutkitaan aluetta.

Köyhä Laos haluaa vaurastua vesivoimalla.  
Suomalaiset ovat mukana sekä rakentamassa  
patoja että tutkimassa niiden ympäristövaikutuksia.

— Tutkimusta on tehty pelko puserossa, sillä 
tiedämme, että sanomme asioita, joita kaikki eivät 
halua kuulla. Periaatteemme on kuitenkin ollut se, 
että tuotamme tietoa patojen vaikutuksista avoi-
mesti. Tietoa ei vain haluta kuunnella.

Toisella puolella kiistaa ovat peruuttamatto-
mat ympäristövaikutukset ja köyhien ihmisten 
ruokaturva. Toisella puolella kehitysmaiden halu 
kehittää talouttaan. Laosin hallitus tahtoo hyötyä 
taloudellisesti laajoista luonnonvaroistaan. Kiis-
teltyä Xayaburin patoa rakentavat thaimaalaiset 
yhtiöt ja 95 prosenttia sähköstä on tarkoitus viedä 
Thaimaahan. 

Tutkija Mira Käkösen mielestä patokysy-
myksissä on paljon selvittämättömiä asioita. Kä-
könen tekee väitöskirjaa Mekongin alueen pato-
kysymyksistä Helsingin yliopistoon.

Xayaburin patotyömaalle on raivattu tie jyrkkään rinteeseen.
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Ympäristö ei ole ikinä
vain tekninen kYsYmYs
Patokysymykset ovat nousseet kehitysmaissa 
jälleen esille 20 vuoden tauon jälkeen.

— 1980-luvulla oli isoja patohankkeita, 
mutta sittemmin ne jäädytettiin. Esimerkiksi 
Amazonian alueella koettiin, että patoihin liit-
tyy niin suuria alkuperäiskansojen oikeuksia 
koskevia kysymyksiä, ettei niitä voida helposti 
ratkaista, Helsingin yliopiston kehitysmaatut-
kimuksen professori Anja Nygren sanoo.

Hän arvioi, että uutta kiinnostusta vesivoi-
maan selittävät muun muassa ilmastonmuu-
tos ja ydinvoimakeskustelu. Vaikka ympäris-
tö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit ovat 
lisääntyneet ja parantuneet, alkuperäiskan-
soihin ja ihmisten oikeuksiin liittyvät kysy-
mykset ovat edelleen ratkaisematta.

— Ihmisten kuuleminen ei tarkoita vält-
tämättä sitä, että päätöksenteko olisi demo-
kraattista tai että ihmisillä on todellisia vaiku-
tusmahdollisuuksia.  

Nygren näkee kehitysmaiden ja Talvivaa-
ran kaivoksen ympäristökiistoissa paljon yhtä-
läisyyksiä. 

— Kyllähän Suomessakin aiemmin sanot-
tiin, ettei kaivostoimintaan liity ongelmia.

Talvivaarassa näkyy yleinen trendi, jos-
sa valtion rooli ympäristökysymysten hallin-
nassa on kaventunut ja hallinta on hajautettu 
alemmille tasoille. Talvivaarassa valvonta on 
jätetty paikallisille ely-keskuksille. 

Nygren ihmettelee tämän hetken vah-
vaa uskoa siihen, että suurhankkeiden kaikki 
ympäristövaikutukset voidaan ennakoida ja 
arvioi da. Esimerkiksi Talvivaaran viimeisim-
mät vuodot haluttiin nähdä vain patojen ra-
kennetta koskevina teknisinä kysymyksinä.

— Mikään ilmiö ei ole koskaan pelkästään 
tekninen vaan myös sosiaalinen, poliittinen  
ja ympäristöllinen. Kysymykset siitä, kuinka 
hyvässä kunnossa veden pitää olla tai mitä  
vedelle pitää tehdä, ovat arvokysymyksiä.  
Vallankäyttö näkyy siinä, kuka saa määritel-
lä ympäristöasioille annettavat arvot, Nygren 
huomauttaa. l

— Thaimaa haluaa Laosin patojen sähköä, 
mutta on epäselvää, tarvitseeko maa todella niin 
paljon sähköä. 

SuoMen riStiriitainen rooli | Suomi tukee 
Mekongin aluetta kehitysyhteistyövaroista, ja on 
muun muassa rahoittanut 15 vuotta Mekongin jo-
kikomission työtä. Komissio on alueen maiden yh-
teistyöelin, jossa on tarkoitus neuvotella Mekongin 
veden käytöstä. Vaikka Vietnam vastustaa patoa, 
Laos jatkaa sen rakennustöitä keskeytyksittä.

— Xayaburin pato on ensimmäinen kerta, kun 
komission toimintakyky testataan, Käkönen sanoo. 

Samaan aikaan, kun Suomi tukee alueen yh-
teistyötä kehitysyhteistyövaroista, suomalainen 
konsulttiyritys Pöyry osallistuu padon rakennus-
töihin. Viime vuonna Pöyry teki Laosin hallituk-
selle teknisen selvityksen muutoksista, joilla pato 
saataisiin vastaamaan jokikomission suosituksia. 
Laosin hallitus on tulkinnut selvitystä siten, että 
se antaa oikeutuksen jatkaa padon rakentamista. 

Selvityksen jälkeen Pöyry sai vastatta-
vakseen padon rakennustöiden valvonnan.  
15 järjestöä kanteli Pöyryn toimista OECD:lle ja 
työ- ja elinkeinoministeriölle. Ministeriön toimi-

kunta on ottanut selvitettäväkseen, onko Pöyry 
rikkonut patohankkeessa OECD:n ohjeita yhteis-
kunta- ja yritysvastuusta. Kyseessä ei ole oikeus-
prosessi vaan toimikunta antaa asiasta lausunnon. 
Suomessa erityisesti Siemenpuu-säätiö on kriti-
soinut Pöyryn roolia asiassa. Säätiön puheenjoh-
taja on Mira Käkönen.

— Haluamme kysyä, mikä on Suomen vastuu 
patokysymyksessä. Onko toiminta johdonmukais-
ta? kysyy Siemenpuu-säätiön toiminnanjohtaja 
Jaana Vormisto.

Pöyryn Aasian energialiiketoiminnan johtajan 
Petteri Härkin mielestä Pöyry on toiminut asias-
sa johdonmukaisesti ja yritysvastuuperiaatteit-
tensa mukaisesti.

— Meidän ehdottamillamme teknisillä muu-

toksilla padon ympäristövaikutuksia saadaan mer-
kittävästi vähennettyä. Ehto työmme jatkumiselle 
oli se, että Laosin hallitus sitoutui toteuttamaan 
ehdottamamme muutostyöt. 

SenSuuri Sulkee Suut | Xayaburin padon 
ympärillä leijuu hiljaisuuden muuri. Patoa ei 
pääse katsomaan tai kuvaamaan. Maassa asuvat 
tutkijat eivät uskalla kommentoida asiaa omal-
la nimellään. He kommentoivat tätäkin juttua ni-
mettöminä. Laosissa ei ole oppositiota, kansalais-
liikehdintää eikä vapaata lehdistöä, joten maassa 
ei käydä julkista keskustelua padoista. Virallisesti 
patoja on perusteltu sillä, että lisääntyvät vientitu-
lot auttavat köyhyyden poistamisessa.

— Kukaan alueella ei usko, että köyhät hyötyi-
sivät hankkeista, Juha Sarkkula tyrmää. 

Päinvastoin he joutuvat laskun maksajiksi eri-
tyisesti Kambodžassa ja Laosissa.

— Laosin suurpadoissa ei ole kyse köyhien säh-
köongelmien ratkaisemisesta, vaan tarkoitus on 
tuottaa vientituloja. Kanavoituvatko rahat köy-
hyyttä vähentävällä tavalla? Ainakaan ne, jotka 
hankkeista eniten kärsivät, eivät todennäköisesti 
pääse osalliseksi hyödyistä, Käkönen vahvistaa. l

laos | Köyhä Laos 
on kommunistinen 
ja autoritäärinen 
6,5 miljoonan 
asukkaan maa. 
Maan tärkeimmät 
vientituotteet 
ovat vesivoima, 
kaivostuotteet 
ja kasviperäiset 
tuotteet, kuten 
luonnonkumi. 

Nam Theun 2 -pato rakennettiin muun  
muassa Maailmanpankin ja Euroopan  
investointipankin rahoituksella.

Tonle Sap on Mekongin kalaisinta aluetta.  
Se on myös haavoittuvainen Mekongin  
patoamisen vaikutuksille.
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