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VESI – KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA – ON TERVEELLISTÄ

Vesihuoltojaoston jäsentilanne
Vesihuoltojaoksen s-postijakelulistalla on
nyt 114 jäsentä. Kuluva vuosi onkin ollut
hiljaisempaa jäsenrekrytointiaikaa kuin
edellinen toimintakausi.

Tiedottaminen
Vesihuoltojaostolla on oma lokero Ve-
siyhdistyksen kotisivulla:
http://www.vesiyhdistys.fi/Jaostot/vesihuol
tojaosto.html

Ottakaa yhteyttä työvaliokunnan edus-
tajiin ja tehkää esityksiä, mitä asioita
olisi jaostossa hyvä käsitellä ja tehdä.

Vh-jaoston  syysseminaari 3.11.2010
Jaoston syysseminaari pidetään Helsin-
gissä AEL:n tiloissa, Kaarnatie 4. keski-
viikkona 3.11.2010 klo 16.00 alkaen. Tee-
mana on ”Vesihuoltoverkostojen nyky-
tila”. Ohjelman löydät Vesiyhdistyksen
www-sivulta. Tilaisuudessa pidetään en-
sin Vesihuoltojaoston vuosikokous klo
16.00, juodaan kahvit ja seminaari alkaa
klo 17.00 samassa paikassa.

Ilmoittaudu sihteerillemme 22.10.2010
mennessä osoitteella:
hanna.yli-tolppa@mantsala.fi

Vuosikokouksessa käydään läpi kulu-
van vuoden toimintakertomus, esitellään
vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja vali-
taan työvaliokunnan jäsenet

Seminaaria tukee mm. Maa- ja vesitek-
niikan Tuki ry ja KWH-Pipe Oy ja tarjolla
on pientä juotavaa ja suolaista purtavaa.

Suunnitelma-asiakirjojen yhtenäistä-
minen – projekti

Tarkoituksena on saada katkeamaton
ketju välille ”tilaaja – suunnittelija - ura-
koitsija – tavarantoimittaja” siten, että kai-
killa osapuolilla on projektista yhteneväi-
nen näkemys. Jäsentiedotteessa 3 pyy-
simme jäsenistön apua työn eteenpäin
viemiseksi. Uudistamme pyyntömme
ja pyydämme teitä toimittamaan hyviä
malliasiakirjoja tai omakohtaisia on-
gelmakohtia työryhmälle osoitteella
matti.heino@htj.fi

Toivomme saavamme materiaalia pikai-
sesti, kuitenkin lokakuun aikana. Aiheesta
on alustus jaoston syysseminaarissa
3.11.2010.

Työvaliokunnassa käsiteltyjä asioita
Vesihuoltolain uudistamistilanteesta to-
dettiin lausuntoja pyydetyn 17.9. men-
nessä. Suomen Vesiyhdistys ry ei antanut
lausuntoa väliraportista.

Hulevesien hallinnan vastuiden uudelleen
määrittelyä päätettiin käsitellä sen jäl-
keen, kun uusi vesihuoltolaki on tullut voi-
maan. Laista pitäisi selvitä kenelle hule-
vesiasiat todella kuuluvat, vesihuoltolai-
tokselle vai kunnalle. On myös aihetta
selvittää sadevesiviemäröinnin luonnon
mukaisuutta

Työvaliokunnan kokouksessa keskustel-
tiin mm. vesihuollon erityistilanteisiin va-
rautumisesta, vesihuoltolaitosten ylläpi-
don turvaamisesta sekä talouden lä-
pinäkyvyydestä.
.

MUISTUTUKSEKSI:
Vesihuoltojaoston työvaliokuntaan kaiva-
taan uusia aktiivisia jäseniä. Mikäli työva-
liokuntatyöskentely kiinnostaa, ottakaa
yhteys sihteeriin.
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