VESI KUIN VESI – KUNHAN JANO LÄHTEE?
Kolme suomalaista luonnonveden pakkaajaa
Polar Spring Oy, Lahqua Oy ja Ice Age Water Oy
perustivat 7.10.2021 Suomen luonnonvesiyhdistys
ry-nimellä (Finland’s Natural Water Association,
FINWA) kulkevan yhdistyksen. Yhdistys tulee
liittymään Natural Mineral Water Europe (NMWE)
kattojärjestöön vuoden 2022 alkupuolella. Tähän
kattojärjestöön kuuluu paikallisjärjestöjä 25 maasta.
Tarkoituksena on näin päästä osalliseksi yhteistä
eurooppalaista keskustelufoorumia.
Suomen luonnonvesiyhdistys ry:hyn kuuluvia
yrityksiä yhdistää yksi asia – suoraan luonnosta
pakkaamoon tuleva ja ilman mitään kemiallista
käsittelyä erilaisiin pakkauksiin pakattava vesi.
Pakkauksiin kuuluvat lasi-, muovi- ja erilaiset
kartonkipakkaukset sekä niiden yhdistelmät.
Pakattava vesi on todellinen luonnon tuote.

Elävää vettä – vesi on kuin viini!
Luonnon vesi on kuin viini. Jokaisesta vesilähteestä
tuleva vesi on maultaan ja sisällöltään erilaista.
Luonnon kivennäisvesi on ”elävää vettä”. Hanavesi
on ”kuollutta vettä”. Mitä tämä tarkoittaa? Elävä
vesi tulee suoraan luonnosta ja on luonnon
puhdistamaa. Lähdevesi voidaan rinnastaa luonnon
kivennäisveteen. Euroopassa hyvin suuri osa
pakatusta juotavasta vedestä on luonnon
kivennäisvettä. Sen sijaan Suomessa, pakatun veden
kulutus henkilöä kohden on hyvin alhainen. Meillä
pääosa juomavedestä otetaan hanasta ja
pakatustakin vedestä valtaosa on pakattua
hanavettä – kuollutta vettä. Hanavettä kutsutaan
kuolleeksi vedeksi koska siitä on erilaisin käsittelyin
ja kemikaalein tapettu kaikki elämä – mikrobit.
Kuva 1.
EU:n parlamentin direktiivin 2009/54/EY mukaan
luonnon kivennäisvedet jaetaan kolmeen
kategoriaan:
1. Runsas kivennäisainepitoisuus,
kuivausjäännös yli 1500 mg/litra
2. Alhainen kivennäisainepitoisuus,
kuivausjäännös enintään 500mg/l
3. Erittäin alhainen kivennäisainepitoisuus,
kuivausjäännös enintään 50mg/l

Vesi – elämän perusta
Vesi on kaiken tuntemamme elämän perusta. Ilman
vettä ei maapallolla olisi elämää. Ihminen tarvitsee
elääkseen makeaa vettä. Ainoastaan 3% maapallon
vedestä on makeaa vettä ja siitäkin vedestä valtaosa
on jäätiköissä.
Suomi ei ole pinta-alaltaan suuri, mutta se on
vesivaroiltaan yksi maailman rikkaimmista maista.
UNESCO totesi vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa
Suomen vesivarojen laadun maailman parhaaksi.
Suomen kansallismaisemaan kuuluvat viime
jääkauden tuloksena syntyneet monet hiekkaharjut,
jotka kätkevät sisäänsä erinomaista luonnon
siivilöimää makeaa vettä. Suomessa myös sataa
kohtuullisen paljon. Sadevesi ja sulava lumivesi
puhdistuvat kulkeutuessaan hitaasti maa- ja
hiekkakerrosten läpi. Samalla veteen liukenee useita
ihmisten terveydelle hyödyllisiä hivenaineita.
Suomen suuret pohjavesivarat syntyvät tällä tavoin.
Pohjavesien laadussa on toki suuriakin alueellisia
vaihteluja.
Me suomalaiset olemme tottuneet nauttimaan
hanasta tulevaa vettä. Vesilaitoksemme ovat
onnekkaita siinä, että ne pääsevät käsittelemään
useimmiten varsin hyvälaatuista raakavettä.
Vesilaitostemme tekninen taso ja taajamaiden
putkisto on kansainvälisesti katsoen korkealla
tasolla. Paradoksina tästä on syntynyt se, että
tavallinen suomalainen ei tänään enää ymmärrä
käsitettä hyvä luonnon vesi. Pääosa meillä juodusta
vedestä on kuollutta vettä, jota tarjotaan sekä
hanasta että pulloista. Tämän vuoksi on syytä
todeta, että pakattu vesi voi olla mitä vettä tahansa,
useimmiten kemiallisella käsittelyllä
juomakelpoiseksi tehtyä vettä. Pakatun veden
markkina maailmassa on hyvin suuri noin 250
miljardia euroa. Kun juo viiniä niin suurin osa meistä
katsoo tarkkaan mitä juo, näin kannattaisi tehdä
myös veden osalta. On aina syytä selvittää pakatun
veden alkuperä ja sen sisältö.
Luonnon vesi on aina pakattava vesilähteellä, jotta
luonnon tuomat rikkaudet veteen säilyvät. Suoraan
luonnosta tuleva vesi on kuin viini, jokaisesta
vesilähteestä tuleva vesi on koostumukseltaan
erilaista.
Ei ole vesi kuin vesi, vaan vedellä on väliä. Vettä
tulee myös säästää. Parhaiten säästät vettä
tyydyttämällä päivittäisen 2-3 litran veden tarpeesi
juomalla hyvää luonnon kivennäisvettä.
Kuva 2.
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Kuva 1. Lähde NMWE www.naturalmineralwaterseurope.org
Euroopassa hyvin suuri osa pakatusta juotavasta vedestä on luonnon kivennäisvettä. Suomessa suurin osa
pakatusta vedestä on hanavettä.

Kuva 2. Lähde NMWE www.naturalmineralwaterseurope.org
Monen juoman valmistukseen tarvitaan huomattava määrä vettä. Parhaiten säästät vettä juomalla hyvää luonnon
kivennäisvettä.
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