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“Forum of Solutions” 
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Maailman suurin 

vesialan tapahtuma 

• Kolmen vuoden välein 

• Ensimmäinen Marrakechissa 1997 

• Kioto -03, Mexico City -06, Istanbul-09 

• 2012 isäntä Ranska/Marseille 

– osallistujia yli 35 000 yhteensä 173 eri maasta 

– tutkijoita, järjestöjä, yrityksiä, virkamiehiä 



Word Water Forum -

konferenssi 

• Päätavoitteet: 
– Veden tärkeyden korostaminen poliittisesti 

– Ratkaisujenkeskeisten keskustelujen syventäminen  

– Konkreettisten ratkaisuehdotusten laatiminen 

– Poliittisten sitoumusten synnyttäminen 

• Usean tason prosessit:  
– Temaattinen 

– Alueellinen 

– Ruohonjuuri / paikallinen (uusi) 

– Poliittinen – Rio+20 

+ side events (konferenssin ja näyttelyalueen) 



Suomen osallistuminen 

ja näkyvyys 

• Aiemmin:  
– Korkean tason delegaatio, poliittinen prosessi 

– Side event osana konferenssiohjelmaa 

– Huussi ry:n standi 

• 2012: Suomi-paviljonki 
– Koko viikon ajan, näyttelyalueella, Ranskan paviljongin vieressä 

– Näyttävä ulkoasu, kiinnostavat tapahtumat ja tarjoilu – 

tutkimuslaitosten, hallinnon, yritysten, kansalaisjärjestöjen näkyvyys 

– Kohdennetut kutsut , paneelikeskustelut, medianäkyvyys  

 

 



Poliittinen prosessi 
 

 Korkeimman tason valtioedustus 
 Ranskan pääministeri François Fillon ja muita ministereitä  

 Pääministereitä (mm. Korea ja Marokko) ja muita ministereitä 
(mm. Afrikan maista, EU-pj Tanska) 

 Tshad presidentti, Monacon prinssi Albert II 

 Suomen valtuuskunta: YM:n valtiosihteeri Katariina Poskiparta 

 Vuosituhattavoite puolittaa ilman turvallista juomavettä elävien 
määrä saavutettu etuajassa  
 Edelleen 780 milj. ihmistä ilman turvallista juomavettä 

 Helposti unohdetaan kysymys veden laadusta 

 Vuosituhattavoite ilman kunnollista sanitaatiota elävien määrän 
puolittamisesta laahaa pahasti perässä  

 



Poliittinen prosessi 
 

 Hallitusten yhteinen julkilausuma – ei sitova 

 Keskeisimpiä asioita 
 Rajavesiyhteistyö - YK:n 1992 ja 1997 rajavesisopimukset* 

 Vihreä talous* 

 Vesi-ruoka-energia-nexus 

 Veden asema kaikille kuuluvana globaalina ihmisoikeutena* 

 Veden kulutusta havainnollistava vesijalanjälki* 

 Veden rooli vihreässä taloudessa  

 Ekosysteemipalveluiden maksullisuus*  

 Kehitysmaille annettava tuki* 

 Askel Rio+20 –huippukokoukseen 

 www.formin.fi: uutiset 
 

* Haastavimmat neuvottelukysymykset 

 

http://www.formin.fi/


Temaattinen, alueellinen  

& paikallinen  prosessi  

 

 Seminaariohjelma 

 12 Priorities for Action  

 Village of Solutions 
 

 



Näyttely 
 

 

 120 paviljonkia 

 60 maapaviljonkia 

 30 yritysständiä 



Suomi-paviljonki 

 Pääteemat: vesiturvallisuus ja kumppanuudet  

 Tavoitteet: 
 Kansainvälinen osallistuminen  

 Suomalaisen osaamisen tunnettuuden lisääminen  

 Oheistapahtumat (side events) paneelikeskusteluina 

 Mukana: 
 FWF, Cleantech Finland, SYKE  

 Ministeriöt: UM, YM, MMM, STM 

 Yritykset: Kemira, Niras Satel, Vaisala 

 Tutkimuslaitokset; SYKE, VTT 

 Kansalaisjärjestöt: Huussi ry. 

 Tekes 

 Suomen Akatemia 

 MVTT 
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Suomi-paviljonki 
 



Suomi-paviljonki: 

Solving problems globally. Together.  



Suomi-paviljongin oheistapahtumat:  

Baltic Sea Cooperation Brings Success  

 

 YM:n järjestämä paneelikeskustelu: case St. Petersburg 

 Ms Katariina Poskiparta, State Secretary, MoE 

 Ms Monika Stankiewicz, Executive Secretary, HELCOM 

 Baltic Sea Action Plan as a policy basis for implementation 

 Mr Felix Karmazinov, Director General, Vodokanal 

 Lessons learnt, experience of Finnish-Russian partnership 

 Mr. Tommi Fred, Vice Director, Helsinki Water 

 Vodokanal's twinning partner, support for utility operation 

 Mr. Johan Ljungberg, Senior Director, NIB 

 Lessons learnt/challenges in financing of environmental infrastructure 
projects 

 Comment: Mr. Lasse Gustafsson / WWF 

 Comment: Ms Aija Jantunen / Kemira 





Paviljongin oheistapahtumat: Niili 
 

 Modalities of Water Resource Monitoring and Information Sharing in 
order to Optimize Benefits Generated in the Eastern Nile  (Niras, UM) 

 Dr Ahmed Khalid Eldaw (Executive Director/ENTRO) 

 Dr. Ana Cascao (ohjelmajohtaja, SIWI) 

 Fekahmed Negash (head of the Nile Basin Administration Directorate, 
Ministry of Water Resources of Ethiopia) 

 Mohammed Abdel Aty ElSayed (Ministry of Water Resources and 
Irrigation of Egypt) 

 



 Dr Ahmed Khalid Eldaw (Executive Director/ENTRO) 

 Nile Basin Initiative – regional partnership 

 Hot spot solutions – joint multipurpose program, incl. Blue Nile 
cascade study 

 

Paviljongin oheistapahtumat: Niili 



 

 

 Dr. Ana Cascao (ohjelmajohtaja, SIWI) 

 Issue: projects taking place unilaterally, outside cooperation 
framework agreement 

 Tipping points 2011 

 

Paviljongin oheistapahtumat: Niili 



Suomi-paviljonki – järjestelytiimi  

 

 Yleistä 

 

 

     ”Co-operation no  
 more just an option but  
 a requirement” 

 



Paviljongin oheistapahtumat: Niili 



Sustainable Lake Restoration 
 

 Vesijärvisäätiö: vesienhoidon kumppanuudet 

 Heikki Mäkinen (Lake Vesijärvi Foundation) 

 Anssi Rantasalo (Kemppi Ltd). 

 Jyrki Myllyvirta (City of Lahti) 

 Helene Annadotter (Lake Finnjasjö, Sweden) 

 Elina Ikonen (Länsiharju comprehensive school, city of Lahti) 

 Harri Kempas (Fishing Society of Lake Vesijärvi) 

 



The UNECE Water convention  

- When regional goes global!  
 

 SYKE, UNECE, Dundeen yliopisto 

 Alistair Rieu-Clarke (Dundee University) 

 Sibylle Vermont (UNECE)  

 Francesca Bernardini (UNECE)  

 Natalia Alexeejeva (UNDP) 



YK:n rajavesisopimukset  

 

 Reasonabl and equitable use 

 Suomen aloitteet, tuki fasilitoinnissa, raamit –> toteutus 

 UNECE Water Convention (1992) 
 Voimaantulo ja avaaminen UNECE:n ulkopuolelle 

 UN Convention on the Law of Non-Navigational  
Uses of International Watercourses (1997) 
 Voimaantulo ja institutionaalinen raami 

 

 



Suomi-paviljonki – järjestelytiimi  

 

 Yleistä 



CMP approach in Ethiopia  

 

 Suomen tukema ja CMP toteutustapaa edistävä COWASH-
hanke 

 Arto Suominen (CMP) 

 Yohannes Melaku (Ministry of Water and Energy of Ethiopia) 

 John Butterworth (International Water and Sanitation Centre)  

 Elis Karsten (Ramboll Finland) 



CMP approach in Ethiopia 

 Micro finance institution – easier than commercial banks 

 Sanitation and behavioral change 

 Ownership 







Suomi-paviljonki – medianäkyvyys 



Suomi-paviljonki – materiaalit 



FWF:n jäsenten näkyvyys 



Tunnelmia konferenssista 
 

 

 Useita hyviä rinnakkaisseminaareja, mm: 
 Kv-vesilainsäädäntö 

 EU:n ja Kiinan sopimus yhteisestä water platformista 

 Vihreä kasvu ja veden merkitys 

 Suomalaisia useissa virallisen ohjelman tilaisuuksissa  

 Suurin anti suorat kontaktit ja keskustelut 

 Etappi Rioon valmistautumisessa – avainaiheita mm: 
 Veden saanti ja sanitaatio 

 Vesitehokkuus 

 Kuormituksen vähentäminen 

 Vesiä koskevat kestävän kehityksen tavoitteet 

 



Tunnelmia paviljongista ja  

sen tapahtumista  

 

 Paviljongin ulkonäkö ja asettelu hyvä ja toimiva 

 

 Suomen näkyvyys ja tunnettuus lisääntyi selvästi  
 Tunnettuus vesiosaamisen maana, toimijoiden suomalaisuus 

 Viranomaisten, yritysten ja järjestöjen yhteistyö 

 Suomen rooli mm. rajavesiasioissa ja alueellisten prosessien tukena 

 

 Oheistapahtumat ja kahdenväliset tapaamiset työkaluina FWF:n 
toiminnassa: 
 Suomalaisen osaamisen tarjoaminen kansainvälisten ongelmien ratkaisuun 

 Laajasti lähtien institutionaalisesta ja lainsäädännön kehityksestä ja päätyen 
käytännön ongelmien työstöön 

 Työkaluina hallinto, tutkimus, kapasiteetin rakentaminen, teknologiat, 
konsultointi … 

 Esim. kv-sopimukset  -> vesistökomissiot -> toteutus 

 



 

 

 

 Tutkimuslaitokset: aihepiirejä, kontakteja 

 Yhdistykset: Dry Toilet Conference 2012, 22.-25.8., Tampere 

 Yritykset 
 ”Vaikuttaa yrityksen strategiaan” 

 Suuri ja kattava tapahtuma -> paljon kiinnostavia osallistujia, 
yhteistyökumppaneita ja keskusteluja 

 Näkyvyys Suomi-paviljongilla - hyvä ja edullinen tapa osallistua  

 Kiertely myös muiden osastoilla kannatti 

 

 

7. World Water Forum  Etelä-Koreassa 

 

 

Tunnelmia paviljongista ja  

sen tapahtumista 



Tiimi – KIITOS!! 



FinnWater –hakemisto julkaistu! 
 

 

 FWF ja Vesi-Instituutti WANDER  

 Suomalaisten vesialan yritysten ja yhteisöjen tarjoamat tuotteet ja 
palvelut 

 Ensimmäinen avoin, kansainvälinen tietokanta 

 directory.wander.fi - jatkossa myös directory.finnishwaterforum.fi 

 


