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VESI – KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA – ON TERVEELLISTÄ

Vesihuoltojaoston jäsentilanne
Vesihuoltojaoston s-postijakelulistalla on
119 jäsentä. Sähköpostijakelulistalta tul-
laan poistamaan henkilöt, jotka eivät ole
maksaneet Suomen Vesiyhdistys ry:n
jäsenmaksua. Vesihuoltojaoston sihteeri
lähettää näille henkilöille muistutuksen
asiasta, sisältäen kehotuksen maksaa
jäsenmaksu huhtikuun 2011 loppuun
mennessä. Vuoden 2011 jäsenmaksu
kattaa haluttaessa myös Vesitalous-
lehden. Vesiyhdistyksellä on lehdessä
jatkossa oma palsta.

Ekskursio Lahteen 27.5.2011
Vesihuoltojaosto järjestää pe 27.5.2011
ekskursion Lahdessa, teemana "Vesi-
huoltolaitoksen hallinto ja talous". Ko-
koontuminen on klo 9.30 Lahti Aquan
toimiston edustalla (Satamakatu 2 B), ja
kotimatka alkaa n. klo 14.00. Päivän oh-
jelma löytyy Suomen Vesiyhdistyksen
kotisivuilta www.vesiyhdistys.fi Vesihuol-
tojaoston lokerosta. Ekskursio on oma-
kustanteinen, osallistumismaksu 15 €
kerätään osallistujilta paikanpäällä kätei-
senä. Ilmoittautumiset 13.5.2011 men-
nessä mikko.korhonen41@gmail.com.
Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä. Tällä
hetkellä ilmoittautuneita on noin 20.

Vesihuoltojaoston vuosikokous 2011
ja syysseminaari 2.11.2011
Vesihuoltojaoston vuosikokous ja jaoston
jo perinteinen syysseminaari järjestetään
ke 2.11.2011 Ramboll Finland Oy:n Es-
poon toimistolla alkaen klo 16 vuosikoko-
uksella, ja jatkuen klo 17 alkavalla varsi-
naisella seminaariohjelmalla. Seminaarin
työnimeksi on valittu ”Muuttuva lainsää-
däntö vesihuoltokentässä”.

Tilannekatsaus/suunnitelma-
asiakirjojen yhtenäistäminen -projekti
Projektissa on päätetty keskittyä suunnit-
teluvaiheen asiakirjoihin.  Tarkoituksena
on tuottaa malliasiakirjoja ja muistilistoja
tilaajien käyttöön, mutta myös suunnitte-

lutyön tueksi, tavoitteena hyvä suunnitte-
lutarjous kaikkien tahojen näkökulmasta.

Haja-asutusalueiden jätevedet – uusi
asetus 209/2011 voimaan 15.3.2011
Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä
koskevat muuttuneet säädökset ovat tul-
leet voimaan 15.3.2011. Asetuksen
209/2011 uudet säännökset selkeyttävät
aiempia säädöksiä ja antavat käsittelyjär-
jestelmille selkeät, kohtuulliset puhdistus-
normit; asetuksen mukainen vähimmäis-
vaatimus on tarkoitettu peruspuhdistus-
vaatimukseksi.

Työvaliokunnassa käsiteltyjä asioita
Työvaliokunta on järjestäytymiskokouk-
sen jälkeen kokoontunut 11.4.2011. Tie-
dotteessa aiemmin mainittujen asioiden
lisäksi työvaliokunta on mm. keskustellut
juomavesijärjestelmien rakennustuotteista
ja niiden mahdollisesta CE-merkinnästä
sekä linjannut työvaliokunnan kehittämis-
päivillä 11.-12.8.2011 käsiteltäviin asioi-
hin mm. ympäristöystävällisten hankinto-
jen edistämisen.

Kuva. Ennakointia: kevään jälkeen tulee
kesä – tilanteita 1960- ja 1970-lukujen
Britanniasta.
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