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1. YLEISTÄ 
 
Suomen Vesiyhdistys ry perustettiin vuonna 1969 (tuolloin nimellä Vesiyhdistys ry) edis-
tämään yhteistyötä vesialan eri osa-alueiden kesken sekä hoitamaan yhteyksiä alan kan-
sainvälisiin järjestöihin. Keskeisiä toimintamuotoja ovat koulutus- ja keskustelutilaisuudet 
sekä julkaisutoiminta. Merkittävä osa Vesiyhdistyksen toiminnasta tapahtuu eri vesialan 
sektoreita edustavissa jaostoissa. 
 
Vesiyhdistyksen tarkoituksena on lisätä ja levittää tietoa mm. hydrologian, limnologian, 
vesiekologian, kalatalouden, vesihuollon, vesiensuojelun, vesienkäytön ja vesilainsäädän-
nön aloilla. 
 
Suomen Vesiyhdistys ry antaa lausuntoja ja tekee esityksiä alaansa kuuluvista asioista. 
Suomen Vesiyhdistys ry on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen. 
 
 
2. JÄSENISTÖ 
 
Vuoden 2015 lopussa yhdistykseen kuului yksi kunniajäsen (Seppo Mustonen), 449 henki-
lö-, 31 opiskelija- ja 18 yhteisöjäsentä. 
 
Vuoden 2015 aikana yhdistykseen liittyi 47 henkilöjäsentä. Yhdistyksestä erosi 10 henkilö-
jäsentä. Jäsenrekisteristä poistettiin 16 henkilöjäsentä maksamattomien jäsenmaksujen 
johdosta. 
  
 
3. HALLINTO 
 
Vuosikokous pidettiin tiistaina 19.3.2015 klo 10.00 Säätytalolla Helsingissä. Tilaisuuteen 
osallistui 12 Vesiyhdistyksen jäsentä ja yhdistyksen taloudenhoitaja. 
 
Kokous hyväksyi vuosi- ja tilikertomuksen vuodelta 2014 ja myönsi tilivelvollisille tili- ja 
vastuuvapauden. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodeksi 2015. 
 
Jäsenmaksuiksi vuodelle 2015 päätettiin:  
 
henkilöjäsenet                  55 euroa, johon sisältyy Vesitalous–lehti 
henkilöjäsenet                  40 euroa ilman lehteä 
opiskelijajäsenet               10 euroa, johon sisältyy Vesitalous-lehti 
yhteisöjäsenet                  300 euroa ilman lehteä 
 
Päätettiin, että hallituksen ja työryhmien jäsenille ei makseta palkkiota. 
 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkoi kauden 2015 Riku Vahala. Yhdistyksen 
hallitukseen kaudelle 2015–2016 valittiin Kia Aksela, Ville Keskisarja, Jukka Leinonen ja 
Veli-Pekka Vuorilehto. Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa jatkavat kauden 2015 Erkki 
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Santala, Pertti Seuna ja Pirkko Öhberg. Hallituksen varajäseniksi kaudelle 2015 valittiin 
Tapio Kovanen, Saijariina Toivikko ja Saija Vuola. Hallitus valitsi yhdistyksen varapuheen-
johtajaksi Erkki Santalan.  
 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Harri Mattila ja Leena Saviranta sekä heidän varamiehik-
seen Kaarina Vuorivirta ja Maija Jäppinen. 
 
Hallitus kokoontui 6 kertaa vuoden 2015 aikana. Yhdistyksen ja hallituksen sihteerinä on 
toiminut Jari Koskiaho. Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut Pirkkoliisa Meincke. 
 
 
4. JAOSTOT 
 
Jaostojen tehtävänä on seurata oman alansa kehitystä koti- ja ulkomailla, edistää viran-
omaisten ja muiden alalla toimivien yhteistoimintaa, tehostaa tiedonvälitystä, tehdä aloittei-
ta ja valmistella alaansa kuuluvia vesipäiviä ja muita tilaisuuksia. 
 
Vuonna 2015 Suomen Vesiyhdistyksessä oli toiminnassa kuusi jaostoa: 
 
a. Historiajaosto, perustettiin 1989. 
Puheenjohtaja: Esko Kuusisto 
Sihteeri: Markku Korhonen 
 
b. Jätevesijaosto, perustettiin 1985. 
Puheenjohtaja: Rauni Karjala  
Sihteeri: Kristian Sahlstedt 
 
c. Vesistöjaosto, perustettiin 26.1.2010 liittämällä kalatalousjaosto vesistöjaostoon.  
Puheenjohtaja: Ari Mäkelä  
 
d. Vedenlaatujaosto, (ent. Käyttövesi- ja vesihygieniajaosto) perustettiin 1993. 
Puheenjohtaja: Veli-Pekka Vuorilehto 
Sihteeri: Jaana Kilponen  
 
e. Pohjavesijaosto, perustettiin 1982. 
Puheenjohtaja: Pirkko Öhberg 
Sihteeri:Timo Kinnunen 

Pohjois-Savon pohjavesijaosto (ent. Väli- ja Pohjois-Suomen pohjavesijaosto).  
Puheenjohtaja: Jussi Aalto 
Sihteeri: Anna Sipilä  

 
f. Vesihuoltojaosto, perustettiin 2008. 
Vesihuoltojaoston työvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2015: Kia Aksela, (pj), Antti Forsberg, 
Jari Haavisto, Esko Haume, Matti Heino, Ari Kaunisto, (vpj), Mikko Korhonen, Marko Kui-
tunen, Jarmo Larkio, Jere Nieminen, (sihteeri), Tiina Oksanen, Janne Pietarinen ja Riitta 
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Silander-Lönnström. Vesihuoltojaoston sähköpostilistalla on 154 Suomen Vesiyhdistyksen 
jäsentä. 
 
Jaostot ovat toimineet aktiivisesti, seuranneet alan kehitystä ja lainsäädäntöä sekä koti-
maassa että ulkomailla sekä levittäneet omien alojensa informaatiota. 
 
 
5. TOIMINTA 
 
5.1 Vesipäivä 
 
Suomen Vesiyhdistys ry järjesti 19.3. Maailman vesipäivän seminaarin Säätytalolla Hel-
singissä. Seminaarin teema oli Vesi ja Kestävä Kehitys. Seminaariesitysten videotaltioinnit 
vietiin yhdistyksen www-sivuille. Vesipäivän iltatilaisuudessa myönnettiin vuoden 2015 Ve-
sialan kirjallisuuspalkinto Tampereen yliopiston tutkijalle, dosentti Niina Rutaselle, jonka 
väitöskirjatyössä keskeisenä teemana oli päiväkoti-ikäisten lasten suhde veteen. Vuoden 
2015 Juniorivesipalkinnon sai espoolaisen Mattlidenin lukion oppilas Riki Oura, joka selvitti 
voitokkaassa työssään radonin ja fluoridin pitoisuuksia Kirkkonummen alueen kaivoissa. 
Hän edusti työllään Suomea Juniorivesikilpailun kv. finaalissa elokuussa Tukholmassa. 
Tulosten mukaan osa kaivovesistä ei täyttänyt talousveden laatusuosituksia ja siten ne 
saattavat olla terveydelle haitallisia. Vesipäiväseminaariin osallistui 87 henkilöä.  
 
5.2 Opintomatka 
 
Suomen Vesiyhdistys ry:n vuoden 2015 opintomatka tehtiin 10.–14.9. Portugaliin. Matkaan 
osallistui kaikkiaan 40 henkilöä ja tukikohtana oli Porton kaupunki maan pohjoisosassa. 
Ohjelmassa olivat vierailut Porton yliopistoon (Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto) ja energiayhtiö EDP:n Foz Tua -padon rakennustyömaalle. Lisäksi tutustuttiin 
Porton kaupungilta nimensä saaneen portviinin tuotantoon niin viinitilalla kuin pullottamos-
sakin. Ennen paluulentoa tutustuttiin vielä Vila do Conden kaupungissa olevaan, 1700 lu-
vun alkuvuosina rakennettuun akveduktiin.  
  
5.3 Jaostotoiminta 
 
Pohjavesijaosto kokoontui vuonna 2015 3 kertaa. Jaosto järjesti 10.6. kevätretken Sipoo-
seen ja Kouvolaan. Lisäksi pohjavesijaosto järjesti 6.10. Geologian tutkimuskeskuksen 
(GTK) Sederholm-salissa pidetyn teemailtapäivän, jonka aiheena oli ”Maankäyttö ja pohja-
vesi”. Seminaariesitykset ovat ladattavissa Vesiyhdistyksen www-sivuilla. 
 
Pohjois-Savon pohjavesijaosto kokoontui vuonna 2015 kerran Vesihuolto 2015 -tapahtu-
man yhteydessä Turussa. Vuosihuoltopäivät ovat muodostuneet jo perinteeksi Pohjois-
Savon pohjavesijaostolle ja päivien ohjelman lisäksi jaosto ehti matkan aikana pureutu-
maan ajankohtaisiin pohjavesiasioihin. 
  
Vedenlaatujaosto piti yhden kokouksen vuonna 2015. Jaosto järjesti yhteistyössä Vesi-
huoltojaoston sekä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yhteisseminaarin ”Muuttuva lain-
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säädäntö” Säätytalolla 22.1. Tilaisuuden esitelmät voi katsoa osoitteessa 
http://videonet.fi/stm/20150122/. 
 
Jätevesijaosto kokoontui vuonna 2015 4 kertaa. Jaoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Rauni Karjala. Jaosto järjesti 25.11. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon auditoriossa semi-
naarin ”Energiataloudellinen jätevedenpuhdistamo”. Seminaariesitykset ovat ladattavissa 
Vesiyhdistyksen www-sivuilla.  
 
Vesihuoltojaoston työvaliokunta kokoontui 3 kertaa vuoden 2015 aikana. Vesihuoltojaos-
ton perinteinen kevätexcursio pidettiin 6.5. ja kohteena oli Kymen Vesi Oy. Vesihuoltojaos-
to järjesti 5.11. Helsingin Säätytalolla seminaarin ”Vesihuoltolain muutoksen käytännön 
sovellukset”. Tilaisuuteen osallistui 41 henkeä. Seminaariesitykset ovat ladattavissa Vesi-
huoltojaoston www-sivulla http://www.vesiyhdistys.fi/vesihuoltojaosto.html. Lisäksi Vesi-
huoltojaosto osallistui 22.1. Säätytalolla pidetyn Vedenlaatujaoston seminaarin järjestelyi-
hin. 
 
Vuoden 2015 aikana käynnistettiin kahden uuden jaoston perustaminen Vesiyhdistykseen. 
Hydrologian jaoston on tarkoitus jatkaa lakkautettavan Suomen hydrologisen yhdistyksen 
(SHY) toimintaa.  
 
5.4 Vesitalous-yhteistyö 
 
Jatkettiin Vesitalous-lehden sisällyttämistä jäsenyyteen kuuluvana etuna. Lehdessä on 
Suomen Vesiyhdistyksen oma palsta, jota on käytetty yhtenä tiedotuskanavana. Suomen 
Vesiyhdistys ry kuuluu Vesitalous-lehden yhteistyötahoihin ja lehden toimituskunnassa on 
yhdistyksen edustajana toiminut Saija Vuola. 
 
5.5 Kansainvälinen toiminta 
   
Varapuheenjohtaja Erkki Santala osallistui 9.10. Brysselissä pidettyyn IWA:n hallintoeli-
men (Governing Assembly) kokoukseen. Tärkeimpiä käsiteltäviä asioita olivat v. 2017 toi-
mikautensa aloittavan, järjestön uuden presidentin valinta ja päätös vuoden 2020 IWA:n 
Maailmankongressin pitopaikasta. Valituiksi tulivat ranskalainen Diane D'Arras ja Kööpen-
hamina. Pertti Seuna osallistui 21.4. Wienissä pidettyyn EWA:n hallituksen kokoukseen. 
Puheenjohtaja Riku Vahala osallistui Tiranassa, Albaniassa 13.5. pidettyyn EWA council’in 
kokoukseen.  Riku Vahala osallistui myös marraskuun puolivälissä EWA:n Brysselin konfe-
renssiin sekä samassa yhteydessä pidettyyn EU Policy Brief -tilaisuuteen.  
Suomen Vesiyhdistyksen nimeämänä edustajana pohjoismaista juomavesikonferenssia 
(www.vvy.fi/ajankohtaista/pohjoismainen_juomavesikonferenssi_jarjestetaan_ensi_vuonna
_islannissa.4523.news?29_o=80) suunnittelevassa ohjelmatoimikunnassa toimi Veli-
Pekka Vuorilehto. Pohjoismaista jätevesikonferenssia (http://nordiwa.no) suunnitelleeseen 
ohjelmatoimikuntaan osallistui Suomen Vesiyhdistyksen nimeämänä edustajana Tommi 
Fred. 
 
 
 

http://videonet.fi/stm/20150122/
http://www.vesiyhdistys.fi/vesihuoltojaosto.html
http://www.vvy.fi/ajankohtaista/pohjoismainen_juomavesikonferenssi_jarjestetaan_ensi_vuonna_islannissa.4523.news?29_o=80
http://www.vvy.fi/ajankohtaista/pohjoismainen_juomavesikonferenssi_jarjestetaan_ensi_vuonna_islannissa.4523.news?29_o=80
http://nordiwa.no/
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5.6 Muu toiminta 
 
Vesiyhdistyksessä Erkki Santalan johdolla käynnistettyä vesiensuojelun historiaa käsittele-
vän teoksen kokoamista jatkettiin. Aineisto toimitetaan mielenkiintoiseksi lukupaketiksi, 
joka toimii myös arvokkaana tietolähteenä myöhemmälle historian tutkimukselle. 
 
Suomen Vesiyhdistyksellä ei ole mahdollisuutta säilyttää tai varastoida suurta määrää kir-
jallisuutta, jonka johdosta on sovittu Suomen ympäristökeskuksen kirjaston (Mechelininka-
tu 34a, Helsinki, puh. 0295-252002, email: kirjasto.syke@ymparisto.fi) kanssa, että Suo-
men Vesiyhdistys ry voi toimittaa julkaisuja sinne. Suomen ympäristökeskuksen kirjastosta 
julkaisut ovat Suomen Vesiyhdistys ry:n jäsenten käytettävissä ja lainattavissa.  
 
Vesiyhdistys on tiedottanut jäseniään lukuisista vesialan tapahtumista www-sivuillaan, 
sähköisin jäsentiedottein ja Vesitalous-lehden palstansa kautta.   
 
 
6. KANSAINVÄLISET YHTEYDET 
 
6.1. INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION (IWA) 
     
International Water Association (IWA) on kansainvälinen järjestö, jonka jäseninä on johta-
via vesialan asiantuntijoita tieteen, tutkimuksen, teknologian ja käytännön aloilta. Siihen 
kuuluu 10 000 henkilöjäsentä ja 400 yhteisöjäsentä. Suomen edustus IWA:ssa toteutuu 
Suomen Vesiyhdistys ry:n hallituksen muodostamassa IWA-toimikunnassa. Myös Vesilai-
tosyhdistyksellä on edustus Suomen IWA-toimikunnassa.  
 
IWA-toimikunta on pyrkinyt parantamaan IWA:n näkyvyyttä Suomessa ja kannustanut jä-
senistöä osallistumaan IWA:n työryhmien toimintaan.  
 
6.2. EUROPEAN WATER ASSOCIATION (EWA) 
 
EWA on v. 1981 perustettu riippumaton, ammatillinen, voittoa tavoittelematon, ns. NGO-
yhdistys, jonka toimintakenttänä on koko vesisektori. EWA pyrkii toiminnallaan edistämään 
vesivarojen kestävää käyttöä ja vesiympäristön hyvää tilaa tunnuslauseenaan Clean water 
for Europe, clean water worldwide. Tämä tapahtuu mm. konferensseja ja ammatillisia ko-
kouksia järjestämällä ja EU:n vesilainsäädäntöön osallistumalla. EWA muodostaa myös 
laajan keskustelu- ja informaatiofoorumin vesipolitiikan ja -tekniikan asioille Euroopassa. 
EWA:n jäsenjärjestöt edustavat lähes jokaista Euroopan valtiota (melkein kaikki EU-maat, 
+ Norja ja Sveitsi). Suomen Vesiyhdistys ry on EWA:n perustajajäseniä ja Suomen edusta-
ja prof. Pertti Seuna kuuluu EWA:n hallitukseen ja edustajistoon ja toimi EWA:n presiden-
tin tehtävässä 2011–2013.  
 
6.3. WATER ENVIRONMENT FEDERATION (WEF) 
 
Suomen Vesiyhdistys ry on Virginiassa Yhdysvalloissa päämajaansa pitävän WEF:n kir-
jeenvaihtajajäsen.  

mailto:kirjasto.syke@ymparisto.fi


 
SUOMEN VESIYHDISTYS ry     6 
TOIMINTAKERTOMUS 2015 
   

 

 
 
7. JULKAISUT 
 
Suomen Vesiyhdistys ry kuuluu tieteellisen Boreal Environment Research (BER, 
www.borenv.net) -sarjan julkaisutoimikuntaan. BER:n Vol. 20 numerot 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 il-
mestyivät vuonna 2015. Julkaisuja toimitettiin niitä tilanneille yhdistyksen jäsenille. 
 
 
8. TALOUS 
 
Vuoden 2015 tuloslaskelma näyttää -4 612,35 euron alijäämää. Alijäämä muodostuu pää-
asiassa koulutustoiminnan, kansainvälisen toiminnan sekä Vesitalous-lehden arvioitua 
suuremmista kuluista.  Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry:n seminaari- ja toimintatuet ovat mer-
kittävästi edesauttaneet Vesiyhdistyksen kulujen kattamisessa. 
 

http://www.borenv.net/

