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Suomen vesifoorumi ry (FWF)

– tausta ja perustaminen

• Taustalla strategisia asiakirjoja:

– Suomen vesiohjelma

– Suomen vesialan kansainvälinen strategia

• Koota suomalaista vesisektoria (julkista ja yksityistä) tiiviimmäksi 

verkostoksi kilpailukyvyn parantamiseksi kansainvälisissä hankkeissa

• Edistää vesialan kehitysyhteistyötä vuosituhattavoitteiden  (MDG) 

saavuttamiseksi 

• Toimia linkkinä suomalaisen ja kansainvälisen vesisektorin välillä

• Perustava kokous pidettiin 27.4.2009

– Perustamiskirjan allekirjoitti 38 yhteisöä

– Hallituksen puheenjohtaja: AVS Ritva Koukku-Ronde/UM

– Perustajajäsenet: 3 ministeriötä, 5 yliopistoa, 6 tutkimuslaitosta, 5 

aatteellista yhdistystä sekä 19 yksityistä yritystä
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Missio ja Visio

Missio
Suomalaisen, laaja-alaisen vesiosaamisen ja kestävän kehityksen 
mukaisen kansainvälisen liiketoiminnan  voimakas kasvattaminen ja 
kehittäminen.

Visio 2015
Finnish Water Forum on keskeisin toimija suomalaisen vesiosaamisen 
kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä. FWF on kokoava 
voima potentiaalisten hankkeiden kartoittajana, alkuarvioijana ja 
rahoitusmahdollisuuksien kartoittajana. 

Määritelmä
FWF tarkoittaa vesiosaamisen kansainvälisellä liiketoiminnalla laaja-
alaista hyvää hallintoa, lainsäädäntöosaamista, koulutusta, tutkimusta, 
suunnittelua, laitteita, teknologiaa, kemikaaleja, kokonaisratkaisuita ja 
kaikkien näiden yhdistelmiä.



FWF – tavoitteet ja toiminta

• Tavoitteet

– Edistää suomalaisen vesiosaamisen kansainvälistä liiketoimintaa 

tunnistamalla ja aktiivisesti etsimällä kumppaneita ja asiakkaita.

– Uusien rahoitus- ja liiketoimintamahdollisuuksien avaaminen jäsenistölle.

– Vesiturvallisuuden edistäminen ”Suomen vesialan kansainvälisen 

strategian” mukaisesti. 

– Suomen vesiosaamisen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen.

– Tarjota yhteiset puitteet esiintymiselle kansainvälisissä tapahtumissa.

– Alan edistämiseksi koota yhteen vesialan suomalaiset toimijat.

• Tulevia toimintoja

– Yhteistyöverkostojen rakentaminen

– Informaation kokoaminen ja jalostaminen

– Edistää suomalaisen vesiosaamisen näkyvyyttä ja mainetta

– Edistää suomalaista vesialan liiketoimintaa – mm. pilot-hankkeet

• Lisätietoja: www.finnishwaterforum.fi
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FWF – jäsenet

• Jäsenyys avoin yhteisöille

• Jäsenet erikoistuneet vesihuoltoon, sanitaatioon, vesialan 

suunnittelutehtäviin, vesivoimaan, automaatioon, tutkimukseen, 

kehitysmaakysymyksiin, seurantaan, vesihallintoon ja kansainvälisiin 

vesisopimuksiin

• Ministeriöt: UM, MMM, YM, 

• Tutkimuslaitokset: SYKE, RKTL, VTT, MTT, FMI, GTK

• Yliopistot ja oppilaitokset: Alto/TKK, Oulun yliop., Joensuun yliop., 

Tampereen tekn. yliop. Lappeenrannan tekn.yliop., SYKLI, 

• Yritykset: Pöyry, Kemira, Fortum, Ramboll, FCG, Vaisala, WSP, Alleco, 

Ecobio, EHP, Niras, Airix, Gaia, Lahden tiede- ja yrityspuisto, West 

Automation, Prizztech, Loxus, JP-Analysis, Econet, Waterix, Luode, 

Preseco, A-Lab, Vesirakentaja, 

• Yhdistykset: EVAK, VVY, MVTT, Waterfinns, Suomen Vesiyhdistys, 

SKVSY, Finpro
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