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Ilmansuojeluyhdistys ry:n vuosikertomus 2014 
	  

Yhdistyksen	  henkilöjäsenmäärä	  oli	  joulukuun	  lopussa	  380,	  joten	  jäsenmäärä	  oli	  vuoden	  2013	  
lopusta	  vähentynyt	  30	  jäsenellä.	  Yritysjäseniä	  oli	  26	  ja	  yhteisöjäseniä	  8.	  Näiden	  määrä	  lisääntyi	  
kahdella.	  Henkilöjäsenistä	  34	  oli	  opiskelijoita,	  eläkeläisiä,	  työttömiä	  tai	  perhevapailla	  ja	  6	  
jäsenmaksusta	  vapautettuja	  kunnia-‐	  tai	  vapaajäseniä.	  Ilmansuojelu-‐lehden	  vapaakappaleita	  
jaettiin	  124	  taholle.	  

Yritysjäsenet

ABB	  Oy	  

Insinööritoimisto	  AX-‐LVI	  Oy	  

Dekati	  Oy	  

Ekomuovi	  Oy	  

Ekonia	  Oy	  

Enwin	  Oy	  Tutkimus	  ja	  kehitys	  

Fortum	  Oyj,	  Corporate	  Sustainability	  

Gasmet	  Europe	  Oy	  

Gasum	  Oy	  

HNU	  Nordion	  Ltd	  Oy	  

Kontram	  Oy	  

Lahti	  Energia	  Oy	  	  

Nab	  Labs	  Oy	  

Oy	  Nefab	  Ab	  

Nordic	  Envicon	  Oy	  

Oy	  Visko	  Teepak	  Ab	  

Stora	  Enso	  Oyj	  

Sintrol	  Oy	  

Syncron	  Tech	  Oy	  

Teollisuuden	  Voima	  Oyj	  

Turku	  Energia	  

Tikkurila	  Oyj	  

Vaisala	  Oyj	  	  	  

Vantaan	  Energia	  Oy	  

Valmet	  Power	  oy	  

Yara	  Suomi	  Oy

Yhteisöjäsenet

Energiateollisuus	  ry	  

Helsingin	  seudun	  ympäristöpalvelut	  -‐	  	  
kuntayhtymä	  HSY	  

Ilmatieteen	  laitos,	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ilanlaadun	  asiantuntijapalvelut	  	  

Westenergy	  Oy	  Ab	  

Algol	  Chemicals	  Oy	  

Metsäteollisuus	  ry	  

Satakunnan	  ammattikorkeakoulu,	  	  	  	  	  	  
Tekniikka	  ja	  merenkulku	  

Teknologian	  tutkimuskeskus	  VTT
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Jäsenmaksut	  

Yhdistyksen	  jäsenmaksut	  olivat	  vuonna	  2014	  henkilöjäseniltä	  30	  euroa,	  perhejäseniltä,	  
opiskelijoilta,	  eläkeläisiltä,	  työttömiltä	  sekä	  perhevapailla	  olevilta	  12	  euroa	  ja	  yritys-‐	  sekä	  
yhteisöjäseniltä	  250	  euroa.	  

Hallitus	  ja	  hallinto

Puheenjohtaja	  

Kaarle	  Kupiainen	  

Varapuheenjohtaja	  	  

Katja	  Lovén

Hallituksen	  jäsenet	  

Anu	  Kousa	  

Kari	  Wellman	  

Petteri	  Huuska	  

Sari	  Siitonen	  

Hallituksen	  varajäsenet	  

Antti	  Tohka	  

Ari	  Männikkö	  

Laura	  Sokka	  

Jukka	  Makkonen

Yhdistyksen	  sihteeri	  

Kerttu	  Kotakorpi	  heinäkuuhun	  asti,	  tämän	  jälkeen	  Liisa	  Kallio.	  

Ilmansuojeluyhdistyksen	  hallitus	  kokoontui	  vuoden	  2014	  aikana	  10	  kertaa.	  

Tilintarkastajat	  

Vuoden	  tilinpäätöksen	  tarkastajana	  toimi	  edellisvuosien	  tapaan	  KPMG	  Oy:n	  edustaja,	  joka	  vuonna	  
2014	  oli	  Miika	  Karkulahti.	  Toiminnantarkastajina	  toimivat	  Marja	  Jallinoja,	  Harri	  	  Pietarila	  ja	  Matti	  
Hahkala.	  Kirjanpidosta	  huolehti	  edellisien	  vuosien	  tapaan	  Gerente	  Oy:n	  Kari	  Wellman.	  

Vuosikokoukset	  

Vuoden	  2013	  syysseminaari,	  syyskokous	  ja	  pikkujoulut	  pidettiin	  19.11.2013	  Viikinmäen	  
jätevedenpuhdistamolla	  Helsingissä.	  Seminaari	  käsitteli	  energiatehokkuutta.	  Syyskokouksessa	  
valittiin	  yhdistykselle	  uusi	  hallitus	  vuodelle	  2014.	  Hallituksen	  kokoonpanossa	  ei	  tapahtunut	  
muutoksia.	  Kokouksessa	  vahvistettiin	  toimintasuunnitelma	  sekä	  talousarvio	  vuodelle	  2014.	  

Yhdistyksen	  kevätkokous	  ja	  -‐seminaari	  järjestettiin	  25.3.2014	  Helsingin	  Energian	  Hanasaaren	  
voimalaitoksella.	  Seminaarissa	  käsiteltiin	  ajankohtaisia	  energia-‐aiheita,	  mm.	  pellettien	  
voimalaitospolttoa.	  Lisäksi	  käytiin	  tutustumiskierroksella	  voimalaitoksella.	  Kokouksessa	  käsiteltiin	  
vuoden	  2013	  toimintakertomus	  sekä	  tilinpäätös.	  Kokous	  myönsi	  edellisen	  vuoden	  hallitukselle	  
vastuuvapauden.	  
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Yhdistyksen	  syyskokous,	  syysseminaari	  ja	  pikkujoulut	  järjestettiin	  VTT:llä	  26.11.2014.	  Päivä	  alkoi	  
seminaarilla,	  jossa	  oli	  ohjelmassa	  asiaa	  energiatehokkuudesta,	  CCS-‐teknologiasta,	  talokohtaisten	  
lämmitysteknologioiden	  päästöistä	  sekä	  perinteisten	  ilmansaasteiden	  päästöennusteista	  ja	  
yhteismitallistamisesta	  Kioto-‐kaasujen	  kanssa.	  	  Seminaarin	  jälkeen	  syyskokouksessa	  valittiin	  
hallitus	  vuodelle	  2015.	  Sari	  Siitonen	  jätti	  hallituksen,	  uudeksi	  jäseneksi	  nimitettiin	  Olli	  Nevalainen.	  

Ilmansuojelu-‐lehti	  

Vuonna	  2014	  toimitettiin	  neljä	  Ilmansuojelu-‐lehteä.	  Lehden	  päätoimitti	  Raisa	  Nevalainen.	  Lehden	  
sisällöstä	  vastasi	  toimituskunta,	  joka	  esitellään	  toimintakertomuksen	  Työryhmät	  -‐osiossa.	  Vuonna	  
2014	  ilmestyi	  lehden	  39.	  vuosikerta.	  Sen	  painosmäärä	  oli	  700	  kpl	  ja	  levikki	  554	  kpl.	  Lehti	  on	  ollut	  
vuoden	  2014	  alusta	  värillinen.	  Yhdistysten	  jäsenten	  ja	  tilaajien	  lisäksi	  lehti	  jaettiin	  yliopistojen	  ja	  
korkeakoulujen	  kirjastoihin	  sekä	  suurimpiin	  kaupunginkirjastoihin,	  sekä	  joihinkin	  yliopisto-‐
kirjastoihin	  Viroon,	  Iso-‐Britanniaan	  ja	  Saksaan.	  Lehden	  taitosta	  vastasi	  Grafioso	  Oy.	  

Kansainvälinen	  toiminta	  

ISY	  on	  kansainvälisten	  järjestöjen	  International	  Union	  of	  Air	  Pollution	  Prevention	  and	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Environmental	  Protection	  Associations	  (IUAPPA)	  ja	  The	  European	  Federation	  of	  Clean	  Air	  and	  
Environmental	  Protection	  Associations	  (EFCA)	  jäsen.	  ISY:n	  kansainvälisistä	  suhteista	  vastasivat	  
yhdistyksen	  sihteerit	  Kerttu	  Kotakorpi	  ja	  Liisa	  Kallio.	  

Tapahtumat	  

Vuonna	  2014	  vietettiin	  ilmanlaadun	  mittaajien	  20.	  Juhlatapaamista	  6.-‐7.5.2014.Ilmanlaadun	  
mittaajapäivät	  järjesti	  yhteistyössä	  Ilmatieteen	  laitos,	  Helsingin	  seudun	  ympäristöpalvelut	  sekä	  
Ympäristöministeriö.	  Osallistujia	  oli	  71.	  

Yhdistys	  järjesti	  opintomatkan	  Viroon	  4.-‐5.6.	  Vierailukohteita	  olivat	  mm.	  Viron	  
ympäristöntutkimuskeskus,	  joka	  vastaa	  mm.	  ilmanlaadun	  seurannasta,	  uusi	  Eesti	  Energian	  
jätteenpolttolaitos	  ja	  tuulipuisto.	  Osallistujia	  oli	  20.	  

Ilmansuojelupäivät	  pidettiin	  19.-‐20.8.2014	  Lappeenrannan	  teknillisessä	  yliopistossa.	  Päivien	  
järjestämisestä	  vastasivat	  Ilmansuojeluyhdistys	  ry,	  FCG	  Koulutus,	  Lappeenrannan	  sekä	  teknillisen	  
yliopiston	  ympäristötekniikan	  koulutusohjelma.	  Ohjelman	  suunnittelusta	  vastannut	  toimikunta	  
esitellään	  Työryhmät-‐osiossa.	  Ilmansuojelupäivillä	  oli	  132	  maksanutta	  oallistujaa,	  
näytteilleasettajia	  oli	  4,	  luennoitsijoita	  20	  ja	  opiskelijoita	  10.	  Yhteensä	  Ilmansuojelupäivillä	  oli	  166	  
kävijää.	  

Muu	  toiminta	  

Stipendit	  	  

ISY	  jakoi	  neljättä	  kertaa	  kaksi	  stipendiä	  ilman-‐	  ja	  ilmastonsuojeluaiheisille	  opinnäytetöille.	  
Stipendien	  saajiksi	  valittiin	  kaksi	  kiitettävän	  arvosanan	  saanutta	  gradua	  Itä-‐Suomen	  yliopiston	  
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Luonnontieteiden	  ja	  metsätieteiden	  tiedekunnan	  Ympäristötieteiden	  laitokselta:	  Juho	  Kutvonen;	  
torjuntatoimenpiteiden	  terveyshyötyjen,	  kustannusten	  ja	  koettujen	  arvojen	  vertailu	  sekä	  Maria-‐Pia	  
Karppela;	  Puun	  pienpoltossa	  syntyvien	  hiukkaspäästöjen	  toksikologisten	  soluvasteiden	  
aikariippuvuus	  sekä.	  

Stipendit	  luovutettiin	  Ilmansuojelupäivillä,	  missä	  Maria-‐Pia	  Karppela	  esitteli	  työtään.	  Stipendit	  
olivat	  arvoltaan	  200	  euroa	  ja	  sisälsivät	  pääsyn	  Ilmansuojelupäiville	  sekä	  matka-‐	  ja	  
majoituskustannukset	  Lappeenrantaan.	  

Verkkosivut	  ja	  facebook	  

Vuoden	  aikana	  verkkosivuilla	  ja	  yhdistyksen	  facebook-‐sivuilla	  uutisoitiin	  tulevista	  tapahtumista	  
sekä	  julkaistiin	  valokuvia	  yhdistyksen	  tilaisuuksista.	  Lisäksi	  verkkosivuilla	  kerättiin	  palautetta	  
Ilmansuojelupäivistä	  ja	  lehdestä	  sekä	  julkaistiin	  seminaariesitysten	  materiaaleja	  ja	  Ilmansuojelu-‐
lehden	  verkkoversiota.	  Sivujen	  kautta	  voi	  liittyä	  yhdistyksen	  jäseneksi.	  Verkkosivu-‐uudistus	  
aloitettiin	  vuoden	  2014	  lopulla.	  Sivuista	  vastaa	  yhdistyksen	  sihteeri.	  

Talous	  

Yhdistys	  on	  arvonlisäverollinen	  järjestämiensä	  Ilmansuojelupäivien	  ja	  Mittaajatapaamisen	  osalta.	  
Ilmansuojelupäivät	  ja	  Mittaajatapaaminen	  ovat	  osa	  yhdistyksen	  varojen	  hankintaa.	  Tilikauden	  
tulos	  on	  1517,60	  €	  alijäämäinen.	  Ilmansuojelupäivien	  tuotto	  jäi	  budjetoitua	  pienemmäksi	  kun	  taas	  
Mittaajatapaamisen	  tuotto	  oli	  suurempi.	  Hallinnon	  kulut	  jäivät	  edellistä	  vuotta	  ja	  budjetoitua	  
pienemmäksi	  johtuen	  vuonna	  2013	  tehdystä	  kertaluonteisesta	  verkkomainonnasta.	  Jäsenmäärän	  
pienenenminen	  näkyy	  varainhankinnan	  tuottojen	  pienentymisenä.	  	  

Työryhmät	  

Ilmansuojelu-‐lehden	  toimituskunta:	  

Raisa	  Nevalainen	  

Anna	  Häyrinen	  (Helsingin	  Energia)	  

Pia	  Tynys	  (HSY)	  

Helena	  Mussalo-‐Rauhamaa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(E-‐S	  aluehallintovirasto)	  

Tuula	  Pellikka	  (VTT)	  

Emmi	  Laukkanen	  (Ilmatieteen	  laitos)	  

Antti	  Tohka	  (Metropolia	  AMK)	  

Mikko	  Savolahti	  (Syke)	  

Taina	  Ruuskanen	  (HY)

Ilmansuojelupäivien	  suunnittelutoimikunta:	  

	  

Marja	  Jallinoja	  (toimikunnan	  vetäjä)	  	  	  

Outi	  Väkevä	  (Helsingin	  ympäristökeskus)	  

Katja	  Loven	  (Ilmatieteen	  laitos)	  

Kaarle	  Kupiainen	  (ISY,	  SYKE)	  

Päivi	  Aakko-‐Saksa	  (VTT)	  

Pia	  Forsell	  (Tilastokeskus)	  
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Päivi	  Aarnio	  (HSY)	  

Juha	  Lahtela	  (Uudenmaan	  ELY)	  

Jukka	  Makkonen	  (Energiateollisuus	  ry)	  

Tarja	  Lahtinen	  (YM)	  

Veikko	  Ruohonen	  (ABB)	  

Simo	  Hammo	  (LUT)	  

Kerttu	  Kotakorpi	  (ISY)	  

Helena	  Kivi-‐Koskinen	  (Ruukki)	  

Maija	  Leino	  (LUT)	  

	  

	  


